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EESMÄRK

Soovin leida tööd  assistendina, klienditeenintajana või administraatorina.

SOOVITUD AMETIKOHT

Peamine valik Kategooria: Klienditeenindus

Ametinimetus: õpetaja-assistent,lapsehoidja,,
sekretäri-assistent,klinditeenindaja,pakendaja,administraator,assistent

SOOVITUD TÖÖ

Töö liik palgatöötaja, lepinguline

Töö aeg täistööaeg, osaline tööaeg

Soovitud asukoht: Tartu

HARIDUS

Kutseharidus:

1993 - 1997 tartu tööstuskool (Eesti) - eriala:  kokk-müüja
hea pingetaluvusega , kiire õppija
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TÄIENDKOOLITUS

2015 (60 tundi) Täiskasvanute koolituskeskus (Eesti) - Raamatupidamise algkursus
Olen läbinud ja sooritanud edukalt raamatupidamise algkursuse.

2015 (6 tundi) Reiting (Eesti) - Väikelaste loovtegevused lastega töötajatele

2015 (8 tundi) Reiting (Eesti) - Koostöö lastevanematega, lastevanemate kaasamine

2015 (12 tundi) Reiting (Eesti) - Väikelapse kõne arengu toetamine

2014 (5 tundi) LRK Autokoolitus (Eesti) - Reguleerija 1 pädevuskoolitus

2012 (3 kuud) OÜ Reiting PR (Eesti) - lapsehoidaja
Läbisin kursuse ning oman nüüd lapsehoidja pabereid

TÖÖKOGEMUS

10.2017 - ... oü sverreson (Eesti) - tugiisik lapsele
Kategooria: Haridus / Teadus
Töö kirjeldus: aitan lapsel igatepidi nii koolis kui ka väljaspool kooli
hakkama saada

12.2016 - 10.2017 Metsapere mängumaa (Eesti) - administraator/klienditeenindaja
Kategooria: Klienditeenindus
Töö kirjeldus: sünnipäevade broneerimine, väiksemad tööd arvutiga,
sünnipäeva ruumide koristamine, saali korrashoid, klientide
teenindamine kassas

12.2012 - 10.2016 OÜ Väike Karu (Eesti) - õpetaja-assistent
Kategooria: Haridus / Teadus
Töö kirjeldus: * õpetaja igakülgne abistamine
* toidujagamine
* ruumide korrashoid
* vajadusel õpetaja asendamine
* lastega mängimine
* igakülgne laste abistaine ja tegelemine
* kuu aruannete tegemine
* õppematerjalide valmistamine
* vanematega suhtlemine e-maili kaudu
* tabelite koostamine
* töögraafikute tegemine
* laste nimede ja andmete sisestamine tabelitesse ning tabelite
korrashoid
* rühma dokumentide korrashoid

08.2008 - 03.2012 maxima (Eesti) - kassapidaja
Kategooria: Klienditeenindus
Töö kirjeldus: klientide teenintamine kassas ning klientide abistamine

Firma koduleht: http://www.maxima.ee/

KEELED
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Suhtluskeel: eesti
Keel: Mõistmine Rääkimine Kirjutamine

Kuulamine Lugemine Suuline suhtlus Suuline esitus

vene B1 B1 B1 B1 A1

Tasemed: A1/A2: algtasemel keelekasutaja - B1/B2: iseseisev keelekasutaja - C1/C2: vilunud

keelekasutaja

ARVUTIOSKUSED

Oskus Tase

Kontoritarkvara:

MS Excel Kesktase

MS Word Kesktase

Muu:

google chrome Edasijõudnu

ccMail (internet, e-mail) Edasijõudnu

LISAINFO

Olen kannatlik,hea suhtleja , õpin kiiresti , meeldib suhelda inimestega , hea pingetaluvusega ,
rõõmsameelne, positiivse ellusuhtumisega, paindlik, oskan teha meeskonnatööd. Vabal ajal meeldib
tegeleda lastega, joonistada ja vahepeal midagi küpsetada.

SOOVITAJAD

Signe Rosenthal
(endine tööandja)

OÜ Väike Karu-õpetaja-assistent
Telefon:5040352
E-post:signe@karulasteaed.ee

Marko Silm
(endine tööandja)

OÜ Väike Karu-õpetaja-assistent
Telefon:5139215
E-post:signe@karulasteaed.ee
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