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RESUME
Med et kort resumé af dit CV (højst tre-fire linier) gør du modtageren interesseret i at læse resten af dit CV. Fortæl om dine spidskompetencer i
forhold til jobbet og hvorfor du er interessant som kandidat, og fortæl hvad du kan tilbyde virksomheden i form af erfaring, uddannelse og
personlighed.

SALG

LEDELSE

RÅDGIVNING

ANALYSE

KOMPETENCER
Her kan du beskrive dine kompetencer inden for salg.
jeg har gode resultater med at …………
jeg har ofte oplevet, at ……………………….
jeg får ofte den feedback fra kunderne, at………………..
Her kan du beskrive dine ledelseskompetencer.
Og her dine rådgivningskompetencer.
Og her analytiske kompetencer.
-
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ANSÆTTELSER
Sted
Sælgerhuset A/S

År
2007 -

Titel
Salgschef

2006 – 2006

Distriktschef

Udviklings Huset A/S

2004 – 2006

Salgskonsulent

B2B Huset

2003 – 2004

Salgsassistent

IT-Huset

2000 – 2003

Telemarketingassistent

Tele Huset A/S

1998 – 2000

Butiksassistent

Tøj & Kludehuset

UDDANNELSE

•
•
•
•
•
•
•
•
•

KURSER

•
•
•
•
•
•

2007
2005
1988
1986
1985
2006
2006
2004
2003

Opgaver og ansvarsområder
Ledelse af ti sælgere, strategisk
planlægning, coaching og sparring.
Forhandlerudvikling og
support,
budgettering og kontraktindgåelse.
Opsøgende salg, deltagelse på messer,
deltagelse i produktudvikling.
Salg af hardware og vejledning af
kunder, interne salgsopgaver.
Salg
af
annoncer,
deltagelse
i
salgsfremstød.
Salg og kundeservice.

UDDANNELSE OG KURSER
HD i afsætning
Merkonom i marketing
All-round kontoruddannelse fra Virksomhedshuset A/S
HH fra Handelsskolen i Ballerup
Student fra Ballerup Gymnasium
Salg og Psykologi kursus fra Business Danmark
Strategisk forandringsledelse fra DIEU
Personlig gennemslagskraft fra XXXX
Teamledelse fra YYYY

Gennemslagskraft og autoritet
Empati
Motiverende
Lederevner
Selvstændig
Udadvendt, glad og omgængelig

MENNESKELIGE KVALIFIKATIONER
•
Humor og selvironi
•
Energisk og dynamisk
•
Ro og overblik
•
Omhyggelig og effektiv
•
Problemknuser og praktiker
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IT
MS Office-pakken
Lotus Notes
MS Project

Superbruger
Bruger
Superbruger

SPROG
Engelsk
Tysk
Svensk

•
•
•
•
•
•

På forhandlingsniveau
Samtaleniveau
Samtaleniveau

LIVET EFTER ARBEJDSTID
Bruger megen tid sammen med min kone og vores børn.
Elsker at nyde en god middag sammen med gode venner.
Har altid dyrket sport – både holdsport og individuelt. Spiller badminton om vinteren og tennis om sommeren. Er et konkurrencemenneske –
elsker at presse mig selv, løber bl.a. halv-marathon.
Læser gerne skønlitteratur/fagbøger, når der er tid.
Står på ski hver vinter.
Elsker god musik – både klassisk, jazz, pop og rock.
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