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Smilende og stabil servicemedarbejder

Med konkret erfaring med kantinedrift og klargøring vil jeg meget gerne søge 
denne stilling som servicemedarbejder. Jeg er meget tiltalt af at arbejde med 
service i et internationalt miljø og at have forskellige praktiske opgaver.

Som bestyrer af Specialkøbmanden, var jeg ansvarlig for klargøring af køkken 
til bage- og kagekurser samt at sørge for indkøb og afrydning. Derfor kan jeg 
klargøre møde- og konferencelokaler. Da jeg er ordensmenneske, vil det glæde 
mig at anrette buffeter i forbindelse med mødelokaler, servicere gæster og 
klargøre og afrydde konferencelokaler.

Derfor vil jeg gerne fremhæve følgende erfaring:

• Kantineansvarlig og receptionist
• Klargøring af køkken og mødelokaler
• Fødevarehåndtering og hygiejne 

De brede erfaringer betyder, at jeg er vant til at være smilende, serviceminded 
og skabe kontakt i mødet med både danske og internationale gæster.

Som person er jeg imødekommende, omstillingsparat og holder af at 
samarbejde. Det er vigtigt for mig at være en god kollega ved at være effektiv, 
professionel og løse store og små opgaver med et smil. Som single kan jeg 
planlægge frit og har tidligere haft skifteholdsarbejde. Derfor er jeg åben 
overfor at have et varieret arbejdsskema med skiftende arbejdstider.

Jeg håber, der bliver mulighed for at hilse og uddybe, hvordan jeg kan gøre en 
positiv forskel for gæsterne på Borupgaard, så deres ophold, møde eller 
konference bliver en mindeværdig og god oplevelse.

Mange venlige hilsener,
Michaela Krigsager
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Som kantineansvarlig og receptionist har jeg praktisk erfaring med klargøring, 

afrydning og forplejning. Det betyder også, at jeg er vant til at være med i 

kundepunktet for kontakt og byde velkommen med et smil. Fordi jeg er 

ordensmenneske, er jeg hurtig til at håndtere praktiske opgaver og samtidig 

bevare overblikket.

Derfor vil jeg gerne fremhæve følgende erfaring:

• Kantineansvarlig og receptionist
• Klargøring af køkken og mødelokaler
• Fødevarehåndtering og hygiejne 

Kantineansvarlig:
• Klargøring af køkken
• Frokostforberedelse
• Afrydning efter frokost
• Klargøring af mødelokaler
• Afrydning af mødelokaler

Receptionist:
• Telefonbetjening
• Posthåndtering
• Modtagelse af internationale kunder og gæster
• Mailkorrespondance
• Fakturering
• Kontering
• Opdatering af databaser
• Opdatering af hjemmesider
• Div. oversættelser og korrekturlæsning

Butiksbestyrer: 
• Klargøring af køkken
• Afrydning efter kurser
• Div. rengøring
• Indkøb til kurser
• Varebestilling
• Koordinering af kurser
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Erhvervserfaring:
2014 - 2015 Webassistent, deltid, Tilbudonline
2013 - 2014 Salgsassistent, deltid, Wolford Boutique
2012 - 2013 Butiksbestyrer, Specialkøbmanden (delikatesser)
2011 - 2012 Kundekonsulent, Nespresso
2011 Analysemedarbejder, projektansættelse,

Kommunens Børnefamiliecenter
2010 Marketingkoordinator, projektansættelse,

RR Content, PR & Marketing 
2009 - 2013 Foredragsholder og underviser i mediebrug og 

ungdomskultur
2007 - 2008 Webredaktør, TV3
2005 - 2007 Salgsassistent, Prikken over I´et
2003 - 2004 Salgsassistent, Wolford Boutique
2001 - 2002 Salgsassistent, Det Gamle Hus
2001 Modeassistent, Eurowoman

Frivilligt arbejde:
2007 - 2009 Projektkoordinator og receptionist

Læger uden Grænser (MSF)
Koordinerede den danske visions workshop 2009

Uddannelse:
2013 - 2014 Kostvejleder & Slankekonsulent, At Work Sundheds Skole 
2013 - 2014 Massør, At Work Sundheds Skole
2007 - 2008 Cand.mag. i Visuel Kultur, Københavns Universitet

Specialetitel: Et visuelt eventyr – Paradise Hotel
2005 - 2006 Tilvalgsfag i Virksomhedshumaniora, Københavns Universitet
2004 - 2005 BA i Litteraturvidenskab og Semiotik, Syddansk Universitet

Supplerende kurser:
2012 Erhvervsøkonomi, MS OFFICE 2010, Niels Brock
2011 KØR Kreditor, KØR Finans, Kommunens Uddannelsescenter
2008 Web-kommunikation, ved Nils Ulrik Petersen

Sprog:
Modersmål: Dansk
Forhandlingsniveau: Engelsk
Samtaleniveau: Norsk, svensk og tysk

IT:
MS Office: Excel, Outlook, Power Point, Word
Databaser: Access, Unite2Help
CMS: Joomla!
Design: Photoshop, Flash Pro.
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Personlige egenskaber:
• Smilende
• Struktureret
• Imødekommende

Privat:
Fødselsdato: 31. august 1980
Civilstand: Single

Sundhed:
• Anusara yoga
• Ikke-ryger
• Langtidsfrisk

Konkret definition af langtidsfrisk: Mindre end fem sygedage på to år.
Hos Specialkøbmanden: Nul sygedage.


