DIN NYE GODE MEDARBEJDER
– Zoran Spasojevic –

Solid erfaring med produktion
Jeg kommer oprindeligt fra Bosnien og har været i Danmark i 25 år. Her har jeg
arbejdet i forskellige produktionsvirksomheder. Det seneste sted i 18 år. Før det havde
jeg kortere ansættelser, som jeg passede samtidig med sprogskole. Jeg har set det som
vigtigt, at jeg og min familie blev godt integreret i de danske samfund.

Positiv, stabil, arbejdsom
Som person er jeg hjælpsom og kendes også som en engageret og opfindsom kollega.
Jeg kommer ofte med gode ideer, som kan spare tid og penge i produktionen.
Derudover er jeg positiv, stabil og arbejdsom.

Info om mig
Navn

Zoran Spasojevic

Alder

60 år

Status

Gift og har 2 voksne børn.

Sprog

Tolkeopgaver

Fuld af virkelyst
I min fritid løber jeg og spiller bordtennis. Desuden er jeg meget interesseret i
motorcykler og skiløb.
I det hele taget er jeg fuld af virkelyst og vil gerne have et aktivt liv på alle måder. Jeg
ser mig selv på arbejdsmarkedet mange år endnu.
Jeg er gift og har 2 voksne børn. Min kone arbejder som socialrådgiver på Horsens
Kommune.

Balkanske sprog
(6 forskellige sprog)
Serbisk – modersmål
Dansk – forstår, læser og
skriver dansk – bestået DP3 –
har været i DK i 25 år

Kontakt
Mobil

28 59 81 68
75 68 81 68

Mail

zoransp1@hotmail.com

Adresse

Nørregade 7 A
8783 Hornsyld

Referencer
CEO Ole Nielsen, Nexans Denmark A/S
Tlf. 21 70 54 54
oleniel@mailme.dk

Zoran Spasojevic // 1

CV

– Zoran Spasojevic –
Faglige kompetencer
Teknisk forståelse/produktion

 God til tegningslæsning
 Godt håndelag for diverse håndværksmæssige opgaver
 Arbejde i messing – med en række forskellige opgaver efter
tegning
 Anvendt bukke- eller båndsavemaskine
 Stansemaskine (fremstilling af beslag)

Maskinpasning










Exstruderfører
Opsætning, igangsætning og nedlukning af maskine
Opsyn med maskine
Fejlfinding
Kvalitetskontrol af emner – send til laboratorie til sidste tjek
Udskiftning af forskellige dele og værktøjer
Tilsyn og vedligehold af maskiner
Erfaring med pressemaskine

Erhvervserfaring
2000 –

Produktionsoperatør; Nexans
Arbejder som extruderfører

1998 -2000

Produktionsmedarbejder; Nissens Kølefabrik
Rørarbejde til kølere

1997 – 1998 Produktionsmedarbejder,
Erik Hudecek Ny industrilakering

1985 -1997

Sælger i varehus
IT og hårde hvidevare-afdelingen

Lager

 Hente forskellige ingredienser til fremstilling af produkter
 Materiale hentes på truck eller med manuel palleløfter
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