Dette er Berits CV

Curriculum vitae
Navn:
Adresse:
E-post:
Telefon:
Født:
Sivilstand:

Berit Andersen
Brattbakken 34
8000 Myre
berit.andersen@mail.no
00 99 88 77
1963
Enke, tre barn på 16, 19 og 23 år

Kort om meg selv
Har erfaring med renhold, storkjøkken og fra fiskemottak. Er vant til å arbeide effektivt og har
i perioder hatt eneansvar for hus og hjem med tre barn
Arbeidserfaring
2000-d.d.
Rengjøringsassistent

Myre Skole
Ansvaret for renholdet ved skolen
og innkjøp av hjelpemidler for
arbeidet

1987-2000
1983-1987

Hjemmeværende med barn
Kantineassistent

1981-1983
1976-1980

Stuepike
Sommerjobb på fiskemottaket

Myre industrier
Storkjøkken, var med i tilbereding
av lunch og middag for 200
ansatte. Stod i perioder i kassen
Hotel Nord, Tromsø
Fileten, Myre

Utdannelse
1978-1979
1975-1978

Husmorskole
Ungdomsskole

Leknes
Myre

Data
Har gjennom mine sønner fått en god innsikt i bruk av data og ser på meg selv habil og
oppdatert PC bruker
Interesser
Håndarbeid
Matlaging
Friluftsliv

Berit leter i lokalavisen og finner en ledig jobb som produksjonsmedarbeider i fiskeindustrien

Produksjonsmedarbeider i fiskeindustrien
Fiskeindustri AS
Havnegt. 1
8000 Lødingen
Kontaktperson
Konsulenten Per Jensen tlf. 12 93 22 90
Stillingsomtale og kvalifikasjoner
Fiskeindustri AS er en bedrift som tradisjonelt har arbeidet med mottak av sild og lodde.
Bedriften er under utviding og trenger flere arbeidere.
Vi trenger flere produksjonsmedarbeider. Det er ønskelig med erfaring, men ingen krav.
Send skriftlig søknad
Arbeidstid: Heltid Turnus
Søknadsfrist: 2010-10-20

Det var lenge siden Berit hadde skrevet en søknad, men hun fikk hjelp fra en veileder ved
NAV-kontoret
Berit Andersen
Brattbakken 34
8000 Myre
Tlf.: 00 99 88 77
e-post: berit.andersen@mail.no
Myre 18.10.10
Fiskeindustri AS
Havnegt. 1
8000 Lødingen
Søknad på stilling som produksjonsmedarbeider
Jeg viser til annonse funnet i Bladet Vesterålen 02.10.10 og søker med stor interesse på
stillingen.
Jeg er en kvinne på 47 år. Barna mine har flyttet hjemmefra, så jeg ønsker nå å arbeide for
fullt igjen. Som Dere ser av min CV så har jeg tilbrakt mye tid i hjemmet under oppveksten til
mine barn. Dette var et bevisst valg som jeg gjorde fordi mannen min arbeidet som trålfisker
og var borte i lange perioder. Da barna ble store nok tok jeg en 50 prosent stilling som
rengjøringsassistent ved skolen her.
Jeg har i min ungdom arbeidet på den gamle Fileten her i Myre så arbeidet er ikke ukjent.
Det å arbeide raskt og nøyaktig er noe som ligger naturlig for meg og jeg trives med et høyt
tempo. Frisk og rask har jeg alltid vært og helsa er god. Turnusarbeid er ikke noe problem.
Jeg er en sosial og omgjengelig person som ikke er redd for å ta i et tak.
Jeg ser frem til å høre fra dere og kan komme på intervju på kort varsel.

Med vennlig hilsen

Berit Andersen
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