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Personlig informasjon
Navn:

Lena Sofie Hansen

Adresse:

Sannveien 2, 1020 Dronningland

Mobil:

xxx xx xxx

E-post:

lena.sofie.hansen@gmail.com

Født:

12.10.1979

Sivilstatus:

Gift, to barn

Nøkkelkvalifikasjoner
Jeg har fagbrev i logistikk og transport fra Fagskolen i Gjøvik, samt 16 års erfaring fra
lager/logistikk og supply chain, senest som spedisjonsansvarlig for Roksal AS i
Tønsberg. Her har jeg vært hovedansvarlig for varemottak og forsendelser. Jeg har
også hatt personalansvar for et team med speditører på 4 personer. Arbeidsspråk i
Roksal har vært engelsk, og jeg kommuniserer meget godt både skriftlig og muntlig.
Jeg har erfaring fra flere typer logistikksystemer, og har god IT-forståelse. Av
personlige egenskaper vil jeg trekke fram at jeg er nøyaktig, fleksibel og har høy
arbeidskapasitet.

Arbeidserfaring
10.2011 – 05.2016 Roksal AS, spedisjonsansvarlig


Varemottak og kontroll



Registrering av varer



Ansvarlig for transportavtaler



Kontroll av tolldeklarasjoner



Kalkulering av fraktkostnader



Klargjøring av forsendelsespapirer



Godkjenne faktura



Kontinuerlig informasjon og rapportering om forsendelser
til prosjektgruppen

05.2010 – 09.2011 Cargo AS, ekspedisjonsmedarbeider


Mottak og forsendelse av varer



Ordrebehandling



Kundekontakt



Transportbestilling



Pakking og merking i henhold til lovverk



Oppfølging av bestillinger

02.2003 – 04.2010 Audio visuelt AS, lagermedarbeider


Ansvarlig for vareflyt inn/ut av lager



Kontroll av varebeholdning



Pakking



Transportbestilling



Klargjøring og planlegging av fremtidige prosjekt

10.2000 – 12.2002 Nortura AS, ekspedisjonsmedarbeider


Pakking



Lasting og lossing



Utfylling av transportpapirer

Utdanning
1998 – 2000

Fagskolen Innlandet, avdeling Gjøvik
Logistikk og transport. Fagbrev.

1997 – 1998

Grodalen videregående skole
VK1 – industriell næringsmiddel produksjon

1996 – 1997

Grodalen videregående skole, grunnkurs

Kurs
2012

Traverskran. Bestått teori. Mangler praksis

2003

Truckførerkurs: T1 – T4

Språk
Norsk

Morsmål

Engelsk

Godt skriftlig og muntlig

Spansk

Godt muntlig

IT
Microsoft Office
E-care logistikksystem
Visma logistikk
Axapta

Fritidsaktiviteter
I fritiden liker jeg best å være med familie og venner. Jeg har også stor interesse for
motorsykler, og har et lite verksted i garasjen. Jeg jobber også som frivillig ved
Kirkens Bymisjons ”torsdagsmiddag” en dag i måneden.

Referanser gis på forespørsel

