Berit er svært motivert til å finne en jobb og sender en åpen søknad til Øksnes kommune
Berit Andersen
Brattbakken 34
8000 Myre
Tlf.: 00 99 88 77
e-post: berit.andersen@mail.no
Myre 18.10.06

Øksnes Kommune
Personalavdelingen
Rådhuset
8000 Myre

Forespørsel om arbeid
Jeg tillater meg med dette å sende en forespørsel om arbeid i Øksnes kommune.
Jeg er en kvinne på 47 år som har erfaring fra rengjøring og hushold. Jeg har nå et sterkt
ønske om å komme ut i arbeidslivet igjen etter at min mann døde i fjor vår. Jeg har over ti
års erfaring som rengjøringsassistent i kommunen og har erfaring fra storkjøkken, selv om
sistnevnte er noen år siden. Av arbeid som kan passe meg er, renhold, hjemmehjelp,
skoleassistent eller kjøkkenassistent.
Jeg har stor arbeidskapasitet og trives med å hjelpe andre. Dersom dere ansetter meg får
dere en stabil arbeidstaker som vil bidra positivt i miljøet. Jeg er en positiv person som
samarbeider godt med andre, men som ikke er redd for å arbeide selvstendig. Jeg har
førerkort og bil. I forhold til arbeidstid er jeg fleksibel, da barna har flyttet ut for å studere og
gå på skole.
Som det går frem av min CV har jeg erfaring med bruk av PC. Jeg har ingen utdannelse i
det, men de sist ti årene har barna hatt PC og jeg har fulgt interessert med og lært meg å
bruke de fleste programmene som er relevante for kontorbruk. Jeg har også tilegnet meg
gode kunnskaper om internett og har erfaring med å lage egne sider på nettet. Så dersom
dere våger, er jeg en ressurs på dette området også.
Jeg kan komme på intervju på kort varsel og jeg håper at dere tar vare på søknaden dersom
det ikke skulle være noen muligheter akkurat nå. Det kan nevnes at jeg også er interessert i
vikariater.

Med vennlig hilsen

Berit Andersen

Vedlegg: CV og 4 attester

Hun legger selvsagt ved Cven til den åpne søknaden

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

