
 
 

Simon Christensen 
Page 1 of 2 

Simon Christensen  

CV 
 
Adresse &  Lindenovsgade 5, 3tv 
Telefon nr.   2100 kbh Ø 
   +45 21 64 35 26 
 
Fødselsdagsdato  07 05 1989 
 
Uddannelse            2005-2008 STX  

           Student fra Greve Gymnasium 
  2009-2010 VUC Vestegnen & KVUC 
  Suppleringsfag i Fysik, kemi og samfundsfag 
 
Personlige                 Selvstændig og udadvendt  
kvalifikationer           Serviceminded og troværdig 
                                  Gode samarbejdskompetencer 
                                  Målrettet og resultatorienteret 
                                  Ansvarsbevidst, stabil og fleksibel 
                                  Social og i altid godt humør 
 
Sprogkundskaber Dansk, engelsk, norsk, svensk, tysk 
   Flydende dansk og engelsk i skrift og tale 
 
IT Kundskaber Kendskab til de fleste IT-programmer, PowerUser i  

Office pakken og Lotus Notes. Er lærenem i brug af nye programmer. 
 

   Hvorfor mig   Jeg er interesseret i at arbejde i et team, der skaber gode resultater både for                
                                    firmaet og mig selv. Jeg er god til at have flere bolde i luften på en gang og             
                                    holder altid hovedet koldt i pressede situationer. Jeg mener derfor at jeg har  
                                    gode kvalifikationer til jeres stilling og ser frem til at høre fra jer.    

 
Hvad søger jeg    Deltidsjob 
 
Erhvervserfaringer 
2008–2010                Direktionssekretærassistent på Pronova under opbygning af ny norsk fabrik i 

Danmark. Ansvar for, receptionen, indkøb, økonomisk vurdering samt 
varelager af alt arbejdstøj, IT support, kundebetjening m.v. (se anbefaling) 

 
2007-2008 Q8 medarbejder – Ansvarlig for kassebetjening, pengehåndtering, opfyldning, 

kundevejledning m.m.  
 
2006-2008 Svømmetræner i Greve svømmehal – Træner for: begynderhold, bange for 

vand børn, Juniorhold.  
 Øvrige kvalifikationer: Livredderkursus 
 
2006-2007  Føtex Greve – Ansvarsområde: Radio/TV afdelingen 
 
2005-2006                 Projektassistent, Novo Nordisk HAC FT4 i Gentofte. Arbejdet bestod bl.a. af: 
                                   HSE opgaver: vurdering og opsæt af sikkerhedszoner med særlige påbudt              
                                   skilte. Teknisk support til projektgruppen (computer, printer mm.)  
                                   Diverse assistent opgaver  
 
2002-2004 Avisomdeler og uddeling af morgenavis på stationer for Home 

ejendomsmægler 
 
Fritidsinteresser Jeg bruger min fritid på familie og kæreste. Derudover spiller jeg keyboard i et     
                                   band, der optræder diverse spillesteder med selvkomponeret musik. 
                                   Jeg dyrker fysisk idræt 3-4 gange ugentlig, har dykker kursus og er i god                          
                                   kondition.  
 
Yderligere   Har kørekort kategori B 
information 
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