CURRICULUM VITAE

MICHEL SKOVBO
+ ERHVERVSERFARING
2013 –

2010 - 2013

Mail

Som serviceansvarlig sidder jeg med servicering af
vores landbrugs og erhvervskunders teleløsninger.
Uddannelse og coaching af seks Land & Fritids butikker
på Fyn, og være sparingspartner for disse. Jeg har to
kørende sælgere, som sælger til privatkunder, hvor jeg
også skal servicere disse lokalt.
Annonceplanlægning og administrativt arbejde er
også en stor del af min hverdag.

Adresse

SOUSCHEF
Sony Center Odense

AFDELINGSANSVARLIG
Super Best Aarup
Afdelingsansvarlig for mælk, pålæg og øl/vand som
betød korrekt disponering, opfyldning og snak med
eksterne konsulenter om nye varer. Ansvarlig for driften
af butikkens IT grundet mit store kendskab. Oplæring
af ungarbejdere og være nærmeste kontaktperson for
disse. Kassebetjening, posthus og Tips & Lotto, var også
en del af mit daglige arbejde.

2007 - 2008

SOUSCHEF
Dagli’ Brugsen Thor
Uddelerens stedfortræder og sparingspartner med
ansvar for ungarbejdere og arbejdsplaner for disse.
Desuden varebestillinger, opfyldning og udstillinger
samt budgetplanlægning, var også mine
ansvarsområder.

2006 - 2007

52 377 366

SERVICEANSVARLIG (TE LE)
DLG Fyn

Som en del af salgsteamet hos Sony Center Odense
var en stor del af min hverdag, salg af Sony produkter.
Jeg stod for enkelte grafiske annoncer og reklamer til
brug i butikken og til store LED bannere.
Annonceplanlægning og lokal markedsføring var også
en del af jobbet, hvor jeg også skulle deltage i
centermøder som stedfortræder for chefen.
Arbejdsplaner og mange administrative opgaver, var
også en stor del af min hverdag.
2008 - 2010

Mobil

SALGSASSI STENT
BILKA Odense (slagterafdelingen)
Som salgsassistent i slagterafdelingen, var mit job at
betjene kunder, og opfylde kølebokse med frisk kød
fra slagteren. Bestilling af gaspakket kød var også mit
område.

mail@michelskovbo.dk
Stensgårdsvej 15 – 5620 Glamsbjerg
Linkedin

linkedin.com/in/michelskovbo

+ KOMPETENCER
PROGRAMMER
Microsoft Word
Microsoft Excel
Microsoft Outlook
SAP
Microsoft Windows
OS X (Mac)
iOS (iPhone/iPad)
Android
SPROGFÆRDIGHEDER
Dansk
Engelsk
Tysk

+ UDDANNELSE
SALGSASSI STENT M. SP ECIALE I
DETAIL
Super Best Aarup, Business College
Syd Mommark
2003 - 2006
HANDELSSKOLENS
GRUNDUDDANDELSE (HG1 )
Tietgen Skolen, Odense
2002 - 2003

CURRICULUM VITAE

MICHEL SKOVBO
+ BEHIND THE SCENES
Personlighed

Civil status

Mail

Jeg er en frisk og arbejdsom mand på 32, som altid
har et godt gåpåmod og er meget kunde og
serviceminded. I kraft af min nuværende stilling som
Serviceansvarlig hos DLG, taler jeg dagligt med rigtig
mange kunder og det vigtigste for mig i den proces er,
at kunden føler sig godt behandlet og vi får løst
kundens problem hurtigt og effektivt.
Jeg er meget struktureret i mit arbejde, og følger gerne
sagerne helt til dørs, så jeg ved opgaven er blevet løst.
Dette kan til tider også være en udfordring, da man
som mellemmand, aldrig kan være alle steder på en
gang. Derfor er det også vigtigt for mig at have
kollegaer, som man har en god omgang med og har
tillid til, så opgaverne bliver løst i fællesskab og
effektivt.
Derudover kan det nævnes at jeg sætter en ære i at
møde til tiden og er kun meget sjældent syg.

Adresse

GIFT
m. Linette Larsen

INTERESSER
Madøre, filmnørd og autodidakt grafiker
Jeg er passioneret omkring madlavning og elsker at
være i køkkenet. Derudover har jeg en stor interesse
for film og går derfor meget i biografen. Jeg holder
meget af restaurant besøg, og nyder ofte mad ude
med venner og familie.
Grafisk arbejde interesserer mig meget. Det kan være
alt fra hjemmesider til billeder til hjemmet. Jeg kan godt
lide at arbejde med tingene og være kreativ på min
computer.
Er familie menneske og elsker at tilbringe tiden med
familien, især omkring højtider, som har stor værdi for
mig.

Referencer

52 377 366

HVORFOR MIG?
Kort beskrivelse af min personlighed

Linette er pædagog og arbejder til daglig i Nordfyns
Kommune ved Botilbuddet Stadionvej i Otterup. Vi har
hus i Glamsbjerg og vi skal være forældre til oktober.
Fritid

Mobil

REFERENCER
Tidligere arbejdsgivere der kan kontaktes
Morten Kristensen – Sony Center - 30703456
Mette Kragh – Meny Aarup - 64431259

mail@michelskovbo.dk
Stensgårdsvej 15 – 5620 Glamsbjerg
Linkedin

linkedin.com/in/michelskovbo

+ KOMPETENCER
PERSONLIGHED
Serviceminded
Fleksibel
Tålmodig
Hjælpsom
Holdspiller
Nysgerrig
Struktureret
Selvstændig
Ansvarlig
Omstillingsparart
Stabil

