Knut har laget en ny CV

CV
Personalia
Navn:
Adresse:
Mobil:
E-post:
Født:
Sivilstand:

Knut Olsen
Kortstubben 37
0000 Oslo
00 15 17 18
ko@mail.com
1974
Samboer

Nøkkelkvalifikasjoner
Trives i et hektisk miljø, gode kunnskaper om PC og scanning-teknologi, lang erfaring med
teamarbeid, liker å ha mye å gjøre og har et utpreget stå på humør
Arbeidserfaring:
01.03-dd
Servicetekniker
02.00-12.02 Serviceelektriker
06.95-01.98 Elektromontør
08.93-05.95 Montør

Reprosentralen A/S
PC-operatørene A/S
Tavlemontasje A/S
Nor-PC A/S

Oslo
Oslo
Oslo
Oslo

Utdanning
08.92-06.93
08.91-06.92
08.90-06.91

Elektronikk VKII
Elektronikk VKI
Elektro grunnkurs

Sogn vg.skole
Sogn vg.skole
Sogn vg.skole

Oslo
Oslo
Oslo

Kurs
09.2002

Scanning og telekommunikasjon

PC-kunnskaper
Behersker de fleste aktuelle programmer for PC og Mac
Språk
Engelsk godt skriftlig og muntlig
Fritidsinteresser
Wakeboard og vannski
Motorbåter
Snowboard
Sykling

Knut ønsker nye utfordringer og finner denne annonsen i Aftenposten

Servicetekniker IT og REPRO
Nettleverandørene AS
Storgata 0
0000 Oslo
Tlf 00 00 00 00
Kontaktperson Per Person tlf. 00 00 00 25
Økt etterspørsel etter våre tjenester gjør at vi må øke vår kapasitet på serviceoppdrag og
søker dermed etter Servicetekniker ved avdeling Kundeservice.
Arbeidsoppgaver:
• Utføre service- og garantireparasjoner på PC, printere, skannere, kopimaskiner,
faksmaskiner og annet periferi utstyr.
• Utøve konsulenttjenester som installasjon og oppsett av PC, printere, og nettverks- og
periferi utstyr.
• Ansvarlig for oppsett av kursrom.
• Håndtering av henvendelser ved Helpdesk.
Ønskede kvalifikasjoner:
• Generell kompetanse innen PC, repro og Nettverk løsninger.
Personlige egenskaper:
• Gode samarbeidsevner og må kunne jobbe i team.
• Systematisk og ryddig
• Serviceinnstilt.
Generelt:
Vi tilbyr utfordrende arbeidsoppgaver i et dynamisk og profesjonelt IKT-miljø med store
ambisjoner. Konkurransedyktig lønn, bonus og pensjons- og forsikringsordninger.
Lønn etter avtale
Arbeidstid: Heltid 08:00-16:00
Fast stilling
Ledig fra 2010-11-01

Her er Knuts søknad
Knut Olsen
Kortstubben 37
0000 Oslo
E-post: ko@mail.com

Oslo 18.10.10

Nettleverandørene AS
Storgata 0
0000 Oslo

Søknad på stilling som Servicetekniker
Viser til annonse i Aftenposten 02.10.10 og hyggelig og informativ samtale med Per Person
03.10.10 og søker derfor med stor interesse på stillingen som servicetekniker.
Som det går fram av min CV har jeg lang erfaring med å arbeide med service på
kontormaskiner. I min nåværende jobb arbeider jeg med vedlikehold og oppgradering av
Reprosentralens kontormaskiner og reproutstyr. Av utstyr som jeg har arbeidet med kan jeg
nevne skannere, kopimaskiner, faksmaskiner, ulike typer printere og nettverksløsninger i
forhold til disse. Oppgradering av PC er og installering av drivere har også vært blant mine
arbeidsoppgaver. For å gjøre en god jobb er det viktig å ha evnen til å være ryddig og
systematisk, noe jeg mener at jeg har. Jeg trives i min nåværende jobb, men jeg ønsker nå
nye utfordringer og større tempo i jobben.
Jeg trives i et ungt og hektisk miljø liker å ha høyt tempo i arbeidsdagen. Mine kolleger har
omtalt meg som en person med godt humør og gode samarbeidsevner. Jeg er ikke redd for
å ta i et tak dersom det skulle være behov for det. Fleksibel holding til arbeidstid og
arbeidsoppgaver er noe som har vært en rød trå i mine tidligere arbeidsforhold.
Jeg ser frem til å høre fra dere.
Referanser gis ved intervju.

Med vennlig hilsen

Knut Olsen

Vedlegg: CV og 4 attester og 1 vitnemål

