CV
Personalia:
Navn:
Adresse:
Nasjonalitet:

Eric Eritrea
Søknadsgaten 12
3700 Skien
Norsk statsborger, født i Eritrea

Tlf.:
E-post:
Født:
Sivilstand:

35 00 00 00/90 00 00 11
eritrea@arbeidssoker.no
10.10.74
Gift, 2 barn

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.)







Økonomiutdannet på universitetsnivå (60 stp)
Erfaring fra regnskap og budsjettering, glad i å jobbe med tall
Trives med ansvar
Nøyaktig og strukturert – gir meg ikke før jobben er gjort
God datakompetanse
Kan flere språk flytende. Skriver og snakker norsk godt

Arbeidserfaring:
(Omvendt kronologisk rekkefølge. Beskriv arbeidsoppgaver og ansvarsområder som er
overførbar og relevant)
nov. 2007 - d.d.

Lagermedarbeider, Rimba AS, Skien,
Vareplassering, sortering, ajourføring og bestilling av produkter
Samarbeid/koordinering med sjåfører, kundekontakt

des. 1996 – aug. 2000

Regnskapsmedarbeider, privat firma, Addis Abeba, Etiopia
Regnskap og budsjettansvar, ferdigstilling av regnskap

aug. 1995 – des. 1996

Bokhandelmedarbeider – Addis Abeba, Etiopia
Salg og kundeservice, rydding og stenging av butikk og enklere regnskap

Utdanning:
(Omvendt kronologisk rekkefølge. Skriv gjerne hvilke fag utdannelsen inneholder, samt
stikkord om hovedoppgave/prosjektarbeid.)
2006 – 2007
2005 – 2006
1993 – 1995
1990 – 1993
1980 – 1989

Datakortet 1 til 9, arrangør AOF, gjennom Nav Skien
Introduksjonsprogrammet (Norsk – og samfunnsopplæring)
Introduksjonsenheten, Skien kommune
Økonomistudier, Addis Abeba University, Etiopia.
Tilsvarer 1 år Bedriftsøkonomi (60 stp) NOKUT-godkjent
Regnskap, ajourføring, bokettersyn
Videregående skole, Eritrea
Grunnskole, Eritrea

Andre kvalifikasjoner:
(Annen kompetanse/evner som er relevant eller en styrke – f.eks. språk, data/IT, førerkort,
osv.)
2006 - d.d.:

Talsmann for Den eritreiske forening i Grenland (EFG)

Språk:

Kan norsk muntlig og skriftlig. Svært gode kunnskaper i fransk og engelsk, både skriftlig og muntlig.

IT:

Kan Microsoft Office godt

Sertifikat:

Førerkort klasse B

Interesser
(Skriv gjerne noe om dine fritidsaktiviteter, slik at arbeidsgiver kan bli litt kjent med deg som
person.)
Jeg er en familiemann som er glad i mat, musikk og å treffe venner og naboer.
Referanser
(Arbeidsgivere skal ikke ringe dine referanser før de har pratet med deg. Har du mindre
relevant jobberfaring fra Norge (ev. minoritetsbakgrunn, student) kan det være fornuftig å
opplyse om dine referanser på CV. Men minn dine referanser på at de kan bli kontaktet)



Ole Olsen, Lagerleder Rimba AS. Tlf: 35000000
Ahmed Ullah, Førstekonsulent, Introenheten Skien kommune. Tlf: 35100000

NB: Hensiktsmessig/ryddig format, tydelig typografi (skrifttyper og størrelse),
ingen stavefeil, ikke mer enn 2 sider, aktivt og positivt språk.

