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UTDANNING

Grafisk design, Graph1 og Graph2
Noroff

2016-2018

Tegning, form og farge
            Mysen vgs

2005-2008                

KURS

       Butikk, salg og service kurs
                                  NAV

09.2011-01.2012

OM MEG

Jeg er lidenskapelig opptatt av god design og fantastiske uttrykk. 
Jeg er kreativ, og har de siste årene studert Grafisk Design ved 
Noroff for å styrke min kunnskap. Jeg vil være ferdig med 
utdanningen nå til våren, og ser frem til å kunne jobbe med noe 
jeg brenner for.
Jeg jobber for tiden på Bohus i Rakkestad, hvor kundebehandling 
og service er i fokus. Jeg trives godt med å få jobbe med 
mennesker, og måten man får utviklet seg selv gjennom en 
varierende arbeidsdag. 
Om jeg får kombinere mine erfaringer innen kundebehandling og 
service med kunnskapen jeg har fått igjennom studiene, er jeg 
godt rustet og motivert for å ta på meg nye utfordringer. 

ARBEIDSERFARING

Møbelselger ved Bohus Rakkestad
Januar 2012- dags dato
Hos Bohus har jeg jobbet med salg på møbelavdelingen. Jeg har 
hatt varierte arbeidsoppgaver, og har fått mulighet til å utvikle 
meg som selger. Kundebehandling har vært i fokus, med salg, 
oppfølging av kundeordre, produkt rådgivning og reklamasjon.
Jeg har lært at et godt selger-kunde forhold er viktig, da det 
styrker inntrykket av butikken og medvirker i gjentagelse. 
Hos Bohus har jeg lært meg å jobbe selvstendig, men samtidig 
jobbe som et team for å oppnå ønsket resultat.

Isolatør vedBlåse Isolering AS
November 2008-  August 2009
I Blåse Isolering AS var jeg ansatt som isolatør. Jobben min var å 
isolere loft og vegger med Glava blåseisolering ved hjelp av en 
maskin som sprøyter ut isolasjon og luft. Vi var et team bestående 
av to personer, så effektivitet var viktig. Jeg fikk også et innblikk i 
hvordan det er å styre et firma siden det bare var meg og 
dagligleder. Ved siden av å isolere hjalp jeg også til  med 
markedsføring, anbud og fakturering.

Produksjons medarbeider ved Nortura Rakkestad
April 2006-  August 2008
Jeg jobbet som produksjons medarbeider på eggeavdelingen 
ved Nortura. Jeg jobbet som deltids ansatt og tilkallingsvikar ved 
siden av skolen. Min jobb var å sortere, pakke og merke egg som 
skulle ut til forbruker. Det opererte med et samlebånd system, 
someffektivitet og nøyaktighet var viktig for at ikke hele 
maskineriet skulle stoppe opp.

EGENSKAPER

       PROFESJONELLE
Løsningsorientert

God til å jobbe selvstendig
God til å jobbe i team

God med Adobe programmer
God i engelsk,  skriftlig og muntlig

God forståelse for print design

PERSONLIG
Motivert

Nøyaktig
Engasjert

Kreativ
Positiv

Effektiv

REFERANSE

Ulf Åge Knudsen
Møbelansvarlig Bohus Rakkestad
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