CV
Personalia
(Navn, adresse, kontaktinformasjon, og eventuelt fødselsdato og evt. sivilstand)
Navn:
Adresse:
Sivilstand:

Morten Mekaniker
Søknadsgaten 27,
3900 Porsgrunn
Gift, 1 barn (27 år)

Tlf.:
E-post:
Født:

35 00 00 00 /90 00 00 00
mekk@jobbsoker.no
10.10.54

Nøkkelkvalifikasjoner
(Skal vise essensen av ditt profesjonelle og personlige jeg på en enkel og kortfattet måte. Skal
være et konkret sammendrag av din CV, presentert fra ditt personlige synspunkt. Få frem
din «merkevare» – det du har fått til, kan og representerer som person.)







Bred erfaring med produksjonsutstyr i industrien – behersker de fleste maskiner
Variert kompetanse fra mekaniske fag
Gode kunnskaper om HMS - regler på arbeidsplass
Erfaring med digitale hjelpemidler og tegningslesing
Problemløser – liker utfordringer og gir meg ikke før jobben er gjort
Sertifikater kl. BCDE

Arbeidserfaring
(Omvendt kronologisk rekkefølge. Beskriv arbeidsoppgaver og ansvarsområder som er
overførbar og relevant)
1997 - d.d.

CNC-operatør, Tecnotal Mekaniske AS, Porsgrunn
 Styring/drift og vedlikehold av CNC-maskiner og roboter.
 Bruk av digitale hjelpemidler
 Mange års erfaring fra 6-skift-ordning
 Tillitsvalgt

1994 - 1997

Mekaniker, Mekk AS, Skien
 Vedlikehold og reperasjon av produksjonsmaskiner til industrien.
 Erfaring fra prosjektarbeid på Vestlandet (utleid 1996-97)

1990 - 1994

Operatør/mekaniker, Brotec AS, Porsgrunn
 Drift og vedlikehold av maskinparken
 Nært samarbeid med andre produksjonsenheter

1985 - 1990

Sjåfør, langtransport, Kargotransport AS, Sandefjord
 Kjøring i fast rute mellom Østlandet og kontinentet

1980 - 1985

Sjåfør, lastebil/vogntogfører, NorKjøring AS, Skien
 Kjøring i fast rute mellom Grenland og Oslo

1974 - 1980

Mekaniker, Autodrift AS
 Vedlikehold og service på produksjonsutstyr

Utdanning
(Omvendt kronologisk rekkefølge. Skriv gjerne hvilke fag utdannelsen inneholder, samt evt.
stikkord om hovedoppgave/prosjektarbeid.)
1973 - 1973
Fagbrev mekaniske fag
1971 - 1973
Lærling, Maskinparken AS, mekanikerfaget, Skien
1969 - 1971
Osebakken videregående skole, Porsgrunn
1960 - 1969
9-årig grunnskole, Porsgrunn

Kurs
(Omvendt kronologisk rekkefølge. Legg vekt på relevante kurs.)
1997 - 2005
Ulike kurser innenfor CNC - teknologien (oppdatering, effektivisering)
1990 - 1997

Diverse kurser innenfor HMS, regelverk og praksis

Andre kvalifikasjoner
(Annen kompetanse/evner som er relevant eller en styrke – f.eks. språk, data/IT, førerkort
etc.)
2003 -2007

Tillitsvalgt for Fellesforbundets medlemmer på Tecnotal Mekaniske AS

Sertifikat:

Førerkort kl. BCDE + trucksertifikat

Språk:

Engelsk; muntlig og skriftlig
Tysk; noe muntlig

IT:

Drift av programmer til CNC - maskin
Kan Microsoft Office-pakka

Interesser
(Skriv gjerne noe om dine fritidsaktiviteter, slik at arbeidsgiver kan bli litt kjent med deg som
person.)
Jeg trives godt når jeg kan skru på veteranbilen min (Opel Caravan 59-modell) eller snekre på hytta på
Rognstranda.
Bruker ellers mye av tiden min på familien, slekt og venner – og er glad i å jakte og fiske.

Referanser
(Arbeidsgivere skal ikke ringe dine referanser før de har pratet med deg. Det gir deg
mulighet å ringe og forberede referansene dine på at de kan bli kontaktet. Ha gjerne 2-3
referanser klare)
Referanser oppgis på forespørsel
Andre tips: hensiktsmessig/ryddig format, tydelig typografi - skrifttyper og størrelse, ingen
stavefeil, ikke mer en 2 sider, aktivt og positivt språk, kun relevant informasjon til ønsket
jobb

