
Kvinne med 5 års arbeidserfaring fra serviceyrket.

Navn Christine Skapalen Fredrikstad
Adresse Linderudveien 85

1353 Bærums Verk
Norge

Mobiltelefon 45816472
E-post christine.fredrikstad@gmail.com
Hjemmeside http://youtube.com/chrisbeeblack

Fødselsdato 29.01.1994
Kjønn Kvinne
Yrkesstatus Fast jobb
Førerkort B

Utdanning

08/2010 - 06/2013
Mediefag

Hadeland Videregående Skole, Vgs/Yrkesskole

Arbeidserfaring

04/2017 -
Konsulenttjenester,
rådgivning

IKEA, Kundekonsulent
Assistere kunder som ringer inn på telefon - generelle spørsmål, montering av IKEA
produkter, reklamasjoner og lignende.
Saksbehandler for reklamasjoner via e-post.
Kundekontakt i sosiale media, hovedsaklig på Facebook og Instagram.
For å kunne gjøre jobben hos IKEA ordentlig er det et must å være flink på å multitaske,
og ha mange baller i lufta samtidig.

10/2015 - 04/2017
Handel & Salg

Avantas, Prisjeger for Rema 1000
Sjekker priser i motstanderenes butikker.

06/2015 - 10/2015
Industri, Produksjon

TROX Technik Auranor, Vikariat
Lager lydfeller.
Vikariat ut oktober.

Skiftarbeid.

04/2015 - 05/2015
Handel & Salg

Europris via Rett Bemanning, Butikkarbeider og ryddehjelp til reorganisering av
butikken
Rydding og reorganisering av varer og paller ved Europris-butikker.

02/2014 - 02/2015
Handel & Salg

Walt Disney World Parks and Resorts, Merchandise
I jobben for Disney var det veldig stort fokus på å være hyggelig og prate med gjestene.
Man har alltid et stort smil og munnen og er pratsom og imøtekommende. Hos Disney
solgte jeg også godteri, leker og klær fra kjente merker som Helly Hansen og Dale of
Norway, merker jeg etterhvert fikk god kjennskap til.

04/2012 - 01/2014
Handel & Salg

Statoil, Servicemedarbeider
Hos Statoil arbeidet jeg for det meste bak en kasse, men å fylle på varer, prate med kunder
og å hjelpe til med å fylle drivstoff, olje og spyleveske var også en viktig del av dagen på
jobb.

06/2011 - 08/2011
Industri, Produksjon

Trox Technik Auranor, Sommervikar

06/2010 - 08/2010
Industri, Produksjon

Trox Technik Auranor, Sommervikar

http://youtube.com/chrisbeeblack


Nøkkelkompetanse

For tiden jobber jeg som Kundekonsulent ved IKEAs Kundesenter., hvor jeg hjelper kunder med det de måtte
trenge - fra enkle spørsmål om IKEAs produkter, til veiledning i montering av IKEA Kjøkken og reklamasjoner.
I tillegg jobber jeg med sosiale media hos IKEA Norge, og besvarer kunder på Facebook og Instagram.

Fra tidligere har jeg over tre års erfaring fra bak kassa, både i Norge og i USA. Vant med å jobbe tett på kunder
og er blid og imøtekommende. Har erfaring både med å jobbe alene og i team. Trives godt med travelt og
selvstendig arbeid.

Annen erfaring

Driver en YouTube-kanal hvor jeg laster opp videoer hver onsdag og søndag. Videoene mine er for det meste
skjønnhet- og livsstil relaterte.
Som følge av dette er jeg kjent både med bruk av kamera og videoredigering, både i Sony Vegas og Final Cut
Pro.

Språk

Norsk, Engelsk

Ønsker for neste jobb

Jeg har et ønske om å fortsette i en sosial jobb, og trives med backoffice-oppgaver, og ønsker å bli utfordret på
arbeidsplassen.

Ønsket jobbtype: Fast
Personalansvar: Nei
Resultatansvar: Uten betydning
Er villig til å flytte: Uten betydning
Ønsket lønn (kr/år): Fast lønn - uten provisjon. Minstelønn 350 000 i

året.
Oppsigelsestid i dagens jobb: 1 - 3 måneder


