Dette er Johnnys CV

CV
Personlige opplysninger
Navn:
Adresse:
Født:
Mobil:
E-mail:

Johnny Nilsen
Stigeveien 1
0000 Malungen
01.09.90
00 92 19 29
Johnny@kosten.inbox.as

Nøkkelinformasjon
Ung ny-dimmitert arbeidssøker som venter på mulighet til å få utløp for arbeidslyst og
kreativitet. Utadvent og ærlig, samt åpen for nye impulser både sosialt og yrkesmessig.
Utdanning
08.08–06.09

Sopstad Videregående skole VKI maler og byggtapetserer

08.07–06.08

Sopstad Videregående skole VKI Tømrer

08.06-06.07

Sopstad Videregående skole GK byggfag

Praksis
08.09–09.10

HMKG Garden, førstegangstjeneste

Leirtroppen/vaktmester

09.10–07.09

Malermester Bakke og Gabrielsen

Hjelpearbeider/maler

06.08-08.08

Byggmester Solnes

Hjelpearbeider/sommerjobb

06.07-08.07

Byggmester Solnes

Hjelpearbeider/sommerjobb

30.11.09

Truckførerbevis

Klasse 1 – 4.10

01.09.08

Førerkort

Kl. B

Sertifikater

Referanse
Gabrielsen

Dagligleder Bakke og Gabrielsen

Tlf. 00 32 44 33

Fritidsinteresser
Spiller fotball og ishockey. Ellers brukes tiden mye til å omgås venner og bekjente. Har
ellers forkjærlighet for veteranbiler og gamle motorsykler.

Johnny har lagt ut CVen på nav.no og får denne ledige stillingen i innboksen sin

Salgsmedarbeider
Interiørland
Designveien 18
0000 Malungen
Tlf 00 41 23 80
E-post firmapost@i-land.no
Arbeidssted Malungen
Kontaktperson Hansen tlf 00 41 23 80
Interiørland er en butikk som tilbyr et bredt sortiment innenfor bygg- og interiørprodukter til
proffkunder og forbrukere. I arbeidet med våre kunder vektlegger vi kompetanse og riktig
servicenivå.
På grunn av at en av våre medarbeidere har funnet tiden inne til å prøve noe nytt, søker vi
etter en salgsmedarbeider til vår butikk.
Du bør være:
Positiv og serviceinnstilt. Ryddig og legge vekt på orden på arbeidsplassen. Resultatorientert
og målbevisst. I godt humør og ha lyst på en variert og interessant jobb i et trivelig og
kollegialt miljø.
Vi tilbyr:
Full opplæring, men noe bakgrunn er ønskelig. Faglig og personlig utvikling. Selvstendighet.
Fleksibilitet.
Send skriftlig søknad med CV.
Konkurransedyktig lønn
Fast stilling
Søknadsfrist 2010-10-20

Her er søknaden som Johnny sender til Interiørland

Johnny Nilsen
Stigeveien 1
0000 Malungen
Malungen, 18.10.10

Interiørland
Designveien 18
0000 Malungen

SØKNAD PÅ STILLING SOM SALGSMEDARBEIDER – HELTID
Viser til utlyst stilling funnet på nav.no 02.10.10 med søknadsfrist 20.10.10 og søker på
stillingen som salgsmedarbeider.
Som vedlagte CV viser var det bygningsarbeider jeg egentlig skulle bli. I løpet av
utdanningen følte jeg etter hvert at kontakt med mennesker, et hektisk arbeidsmiljø og mer
allsidige arbeidsoppgaver passer bedre for meg.
I tiden på skolen og hos mine tidligere arbeidsgivere, fikk jeg innføring i byggtekniske
arbeidsoppgaver og opplæring i bruk av riktig verktøy til riktig arbeidsprosess. Jeg mener
derfor at jeg innehar kunnskap om vesentlige deler av sortimentet, slik som maling, tepper,
tapet og verktøy. Videre er jeg ikke redd for å ta i et tak der det måtte trenges og har god
ordenssans.
Utfra det som står i annonseteksten og med min erfaring og interesse for å arbeide mot
kunder, føler jeg at jeg kan tilføre bedriften positive ressurser. Det at en kan få opplæring og
nye utfordringer gjør denne stillingen spesielt interessant for meg. Jeg ønsker å være med
på å bidra til at Interiørlands kunder vil få den servicen som forretningskonseptet legger opp
til.
Jeg ser fram imot videre kontakt, og møter gjerne til intervju.
Med hilsen

Johnny Nilsen
Vedlagt CV

