I Romerike Blad er det annonse for en ledig jobb som butikkmedarbeider

Butikkmedarbeider
Askeladden Gull & Sølv AS
Postboks 2
0000 Lilleby
E-post: mail@askeladden.as
Kontaktperson Lise Olsen, tlf. 00 07 08 01
Askeladden Gull & Sølv AS, er med sine 19 butikker en av Norges ledende innen
gullsmedbransjen. Askeladden Gull & Sølv importerer selv fra de beste leverandørene i
Europa, for så å levere direkte til kundene - uten fordyrende mellomledd. Bedriften har ca.80
ansatte og på hovedkontoret i Storbyen, finnes egen serviceavdeling som ledes av
gullsmedmester Anders Larsen.
Til vår butikk i Lilleby sentrum søker vi en butikkmedarbeider på heltid, og
ekstrahjelp/lørdagshjelp.
Arbeidet vil i hovedsak bestå av kundebehandling/salg over disk og oppfølging av rutiner i
butikken. Stillingen krever ordenssans og stå-på-vilje i et travelt, men hyggelig miljø.
Voksne, utadvendte personer over 25 år oppfordres til å søke.
Send søknad snarest.
God lønn for rett person
Arbeidstid dag/ettermiddag
Søknadsfrist 20.10.2010

Monas vil søke på denne stillingen og tilpasser CVen til annonsen

CV
Mona Pedersen
Øvre Alm
1111 Tangen
Født: 1.9.1980
Mobil 00 99 35 70
e-post: mona.pedersen@mail.no

PRAKSIS
Krem Isbar
Motbakken Barnehage
Krem Isbar
Norsk Sengetøylager
Bigcity Video
Bigcity Video

Ekspeditør, 80 %
Assistent, vikar
Ekspeditør, 60 % st
Ekspeditør
Ekspeditør 2 dg/uke
Ekspeditør 2 dg/uke

04.04 – d.d.
05.02 – 05.02
08.02 – 04.03
03.00 – 12.01
01.99 – 09.99
08.95 – 06.97

UTDANNING
Lådal Vgs.
Randfjell Vgs.

GK allmenn/økonomi
GK handel & kontor

08.99 – 06.00
08.96 – 06.97

KURS OG SERTIFIKATER
Tema Vakt
Førerkort

Vekterkurs
Klasse B

09.03 – 10.03
09.97

ANNET
Militærtjeneste

Marinen, førstegangstjeneste

04.03 – 04.04

PERSONLIGE EGENSKAPER
Positiv og stor arbeidslyst. Ser viktigheten av punktlighet og nøyaktighet.
Har lett for å omgås andre mennesker, både unge og eldre.

Dette er søknaden som Mona skrev til Askeladden Gull og Sølv
Mona Pedersen
Øvre Alm
1111 Tangen
e-post: mona.pedersen@mail.no
Tangen, 18.10.10
Askeladden Gull & Sølv AS
Postboks 2
0000 Lilleby

SØKNAD PÅ LEDIG STILLING SOM MEDARBEIDER PÅ LILLEBY

Viser til utlyst stilling i Romerike Blad den 2.10.2010, hyggelig og informativ samtale med
Lise Olsen samme dag og søker med dette på stillingen.
Undertegnede er lærevillig og har interesse for salg og utadvendt virksomhet.
Tror at jeg har lett for å lære av andre, og å kunne innordne meg de miljøer som jeg til
enhver tid oppholder meg i. Hos min nåværende arbeidsgiver og i tidligere arbeidsforhold
har jeg hatt inntrykk av at jeg har evnen til å spre humør og entusiasme blant kolleger og
andre som jeg har hatt omgang med.
Som vedlagte CV viser arbeider jeg nå i en isbar. Føler nå at tiden er inne for å gå videre til
nye utfordringer, og en butikk som den dere har i Lilleby er nettopp det jeg ønsker å arbeide
i. Jeg er svært interessert i smykkedesign og kundebehandling og tror at jeg kan ha en
framtid hos dere.
Jeg har en utpreget stå på vilje og trives med å ha mye å gjøre. Det er fortrinnsvis
heltidsstillingen jeg er interessert i, men om jeg ikke er aktuell for den er jeg også interessert
i å arbeide som ekstrahjelp og lørdagshjelp.
Jeg kommer gjerne til intervju for å presentere meg ytterligere og ser fram imot å høre fra
dere.

Med hilsen

Mona Pedersen

Vedlegg: CV

Eva vil også søke på stillingen på Askeladden Gull og sølv og lager denne CVen

CURRICULUM VITAE
PERSONALIA
Navn:
Eva Hansen
Adr.
Øvre Allmenning
0000 Anheng
Tlf.
00 55 67 89
E-post:
eva.hansen@mail.no
Født
28.02.66
Sivilstand
Gift, 2 barn, født 1988 og 1990
NØKKELINFORMASJON
Voksen kvinne med allsidig bakgrunn fra hjemmearbeid med omsorg for barn og
butikkarbeid. Ser på meg selv som jordnær, lojal og ansvarsbevisst. Liker å være i ”vinden”
og ha mange ”baller i luften”. Er et utpreget ja-menneske.
PRAKSIS
Karins Gardin og Gaver AS
Magerdalen Veiservice AS
Liatoppen Barnehage

Butikkmedarbeider
Kafèarbeid
Assistent

05.99 – 04.10
08.86 – 04.98
08.85 – 06.88

UTDANNING
Tobøl Videregående skole

Allmennfag

08.82 – 06.85

førstehjelpskurs 3 uker
kurs for bevertningspersonell. 3 uker

06.98 – 06.98

SPRÅK
Behersker engelsk bra.
KURS
Norsk Folkehjelp
Esso Norge
FØRERKORT
Førerkort

02.97 – 02.97

Kl BE

VERV
Skolestyret i Anheng

styremedlem

09.00 – 07.03

FRITIDSINTERESSER.
På fritiden holder jeg mye på med håndarbeid slik som krydderbinding, porselensmaling og
tekstilarbeid. I sommerhalvåret reiser vi mye rundt på camping med egen bobil.
REFERANSE
Kari Andersen

Dagligleder/innehaver
Karins Gardin og Gaver AS Tlf. 00 45 65 56

Her er Evas søknad på jobben som butikkmedarbeider på Askeladden Gull & Sølv

Eva Hansen
Øvre Allmenning
0000 Anheng
eva.hansen@mail.no

Anheng, 18.10.10

Askeladden Gull & Sølv AS
Postboks 2
0000 Lilleby

Søknad på utlyst stilling med arbeidssted Lilleby
Viser til utlyst stilling funnet hos NAV 2.10.10 og hyggelig telefonsamtale i dag med Lise
Olsen.
Undertegnede er en kvinne med voksne barn som bor, og har arbeidet her i distriktet i hele
mitt yrkesliv. Etter telefonsamtalen i dag føler jeg at den utlyste stillingen er meget
interessant for meg.
Som vedlagte CV viser har jeg i de siste årene arbeidet i en forretning hvor jeg, etter min
mening, har fått benyttet min estetiske sans til å gi kunder råd og vink m.h.t. produkter til eget
bruk og til gaveformål. I de årene jeg har arbeidet i denne forretningen, føler jeg at
forretningens eier har satt pris på min arbeidsinnsats, smak og vurderinger. Vedkommende
har vist meg tillit ved å gi meg ansvar for innkjøp av forskjellige produkter egnet for dette
formålet.
For seks måneder siden ble innehaveren pensjonist og forretningen solgt. De nye eierne var
en familie som ønsket å drive forretningen videre som en familiebedrift. Av denne grunn
måtte jeg derfor se meg om etter nytt arbeid og jeg føler at det å arbeide hos Askeladden vil
bli meget interessant.
Håper med dette å få anledning til å komme og presentere meg selv ytterligere. Dersom det
i denne omgang ikke skulle bli ansettelse for meg, vil jeg opplyse at jeg er meget interessert i
en stilling i en eventuell annen Askeladden forretning, både heltid og deltid.
Håper på et positivt svar.

Med hilsen

Eva Hansen
Vedlagt CV

