DIN NYE GODE MEDARBEJDER
– Kate Søndergaard –

Klar til nye udfordringer!
Jeg trives i en virksomhed, hvor man kan se et resultat af dagens arbejde – og hvor
man er en del af et arbejdsfællesskab.

Kvalitet og tidsrammer
Jeg har gennem de seneste år arbejdet i en produktionsvirksomhed, hvor jeg har
opnået en række kompetencer: Jeg har fået indsigt i forskellige faser af produktionen.
Ligesom kvalitet og tidsrammer også er en del af hverdagen.

Fleksibel og altid i godt humør

Info om mig

Tidligere har jeg været mange år i restaurationsbranchen, hvor jeg havde meget med
mennesker at gøre. Her var det også altid vigtigt ”at smøge ærmerne op”, være
fleksibel og altid i godt humør – uanset udfordringernes størrelse.

Navn

Kate Søndergaard

Alder

61 år

Status

Gift og har 1 voksen søn

Min fritid bruges på familie – i særdeleshed børnebørnene – og venner.

Sprog

Dansk

Herudover kan jeg godt lide at motionere, og elsker lange traveture i naturen.

Fuld af energi i mange år endnu
Jeg er født i 1956 – fuld af energi og ser mig selv på arbejdsmarkedet mange år endnu.

Jeg sætter også pris på en god bog.

Kontakt
Mobil

28 44 33 80

Mail

Loutraki2@msn.com

Adresse

Sverrigsvej 5
7130 Juelsminde

Referencer
CEO Ole Nielsen, Nexans Denmark A/S
Tlf. 21 70 54 54
oleniel@mailme.dk
Eva Troelsen, Produktionsplanlægger og
indkøber, Nexans Denmark A/S
Tlf. 21 75 81 21
evatroelsen@gmail.com
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CV

– Kate Søndergaard –
Uddannelse
1975 -1979

Kok

Kursus:

Tilmeldt truckkursus

Erhvervserfaring
2011 –

1996 -2011

Produktionsmedarbejde; Nexans

 Arbejde i spoleafdeling med forskellige
maskiner
 Opstart, indstilling af forskellige maskiner
 Rengøring og vedligehold af maskine
 Arbejdet med kabel extruder
 God forståelse for produktionsarbejde
generelt
 Vant til fysisk arbejde

Forpagter af Bodega Delfinen







Planlægning af diverse funktioner
Rengøring
Indkøb
Servicering af gæster
Administrativt arbejde/regnskab

1979 – 1996 Diverse kokke- og serveringsjob
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