
Personligt
Adresse
Ågade 202A 5. th. 
2200 København N

Telefonnummer
12345678

E-mail
eksempler@cvmaker.dk

Fødselsdato
12-01-2001

Fødested
København

Køn
Kvinde

Nationalitet
Dansk

Interesser

Salsa (dans)

Guitar

Italiensk madlavning

Sprog
Dansk     

Italiensk     

Engelsk     

CLARA LASSEN Jeg er en udadvendt og empatisk ung kvinde på 19 år, der allerede har flere års erfaring med
pasning af små børn, samt erfaring med kundebetjening i forretning og på restaurant.

Jeg er moden af min alder, ansvarsbevidst og meget hjælpsom og serviceminded, når jeg kan se,
der er brug for en ekstra hånd, og jeg er ikke bange for at yde en ekstra indsats f.eks. under
sygdom og ferie. Jeg er utrolig glad for at passe og tage mig af mindre børn og har en god
forståelse for deres behov og evne til at engagere dem i leg, dans og musik. Mit ønske er at få
arbejde som pædagogmedhjælper i enten børnehave eller vuggestue og få praktisk erfaring
med henblik på senere hen at læse til børnehavepædagog

Tjener
Bistroen, København

Jeg har arbejdet hos Bistroen i to år med kundebetjening, kassebetjening, opfyldning,
bestilling, servering og i baren. Desuden har jeg ansvar for at lave vagtplaner under ferie og
sygdom.

jul 2018 -
Igangværende

Babysitter
Pia Christensen, København

Sideløbende med gymnasiet, var jeg i flere år babysitter for familien Christensen hvor jeg
passede deres datter på 7 år og to sønner (tvillinger) på 9 år ca. 4 aftener og 1 weekend (lørdag
til søndag med overnatning) om måneden. Jobbet bestod både i at passe, lege med og holde
børnene aktive, lave mad til dem, læse lektier med dem og lægge dem i seng.

nov 2015 - mar 2018

Ekspedient
Den Grønne Bager, Frederiksberg

Mens jeg gik på gymnasiet, arbejdede jeg i weekends og ferier som ekspedient og med
kundebetjening hos en økologisk bagerforretning.

mar 2016 - jan 2017

Studentereksamen STX
Det frie Gymnasium, København

Studentereksamen med studieretning i musik, kultur og sprog.

aug 2015 - jun 2018

Folkeskole
Blågard Skole, København

aug 2006 - jun 2015

Referencer oplyses på opfordring.

Børnepasning     

Kundebetjening     

Klaver     

Guitar     

Erhvervserfaring

Uddannelse og kvalifikationer

Referencer

Færdigheder



Førstehjælp grundkursus
Røde Kors

Grundkursus i førstehjælp.

maj 2016 - maj 2016

Basal førstehjælp til børn
Røde Kors

Basal førstehjælp for voksne med ansvar for børn.

maj 2016 - maj 2016

Almen fødevarehygiejne
AMU

Kursus i almen fødevarehygiejne for restaurationspersonale.

sep 2018 - sep 2018

Kurser
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