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NØKKELKVALIFIKASJONER
Jeg er en positiv, utadvendt, blid og trygg
person, som fungerer godt som en lagspiller så
vel som selvstendig arbeidende. Jeg håndterer
hektiske miljøer fint, og liker å jobbe med
mennesker. Jeg har god erfaring innen salg og
kundebehandling.

JOBB FERDIGHETER

+47 48044988

mariafure@hotmail.com

UTDANNELSE
Markedsføring og merkevareledelse
Høyskolen Kristiania // 2016 – 2019
I denne bachelorgraden lærer jeg hvordan å bygge en merkevare, samt å lage markedsstrategier,
kommunikasjonsplaner, og lignende. Jeg fordyper meg i digital markedsføring, dermed får jeg
erfaring med Google Adwords, Facebook Blueprint, Google Garage, Google Analytics og andre
verktøy.

ARBEIDSERFARING
Butikkmedarbeider, deltid

Microsoft Office
Sosiale medier
Wordpress
Google Analytics
Google Adwords
Photoshop

Lindex, Bogstadveien // 10.2016 – dags dato
På lindex jobber jeg mye med kundeservice og salg. Ved å jobbe her har jeg blitt god på blant
annet kundebehandling og mersalg. Jobben krever også at jeg er løsningsorientert og tar intiativ
til å gjøre det lille ekstra for både kunden og butikken.

Hjemmetjenesten, sommerjobb
Hol kommune // 06.2016 – 08.2016
// 06.2015 – 08.2015
I hjemmetjenesten hadde jeg som arbeidsoppgaver å hjelpe mennesker som trengte det.
Eksempelvis gamle eller syke mennesker. Erfaringer fra hjemmetjenesten er at jeg har blitt svært
flink til å jobbe med mennesker, ta hensyn til mange ulike mennesker på en gang, kartlegge ulike
behov og blitt mer tilpasningsdyktig ut i fra ulike miljøer og mennesker jeg jobber med og for.

Butikkmedarbeider, heltid
Four Square, Raglan, New Zealand // 10.2015 – 03.2016
Jeg har bodd i New Zealand i en periode på 8 måneder. Ved å jobbe i denne dagligvarebutikken
fikk jeg praktisert engelsken min i høy grad.

Butikkmedarbeider, deltid
Rema 1000, Sofienberg // 03.2015 – 08.2015

PERSONLIGE
FERDIGHETER
Organisert
Kommunikasjon
Forpliktende
Presis
Pliktoppfyllende

Butikkmedarbeider, deltid
Joker, Dagali // 04.2010 – 08.2014

FØRERKORT OG SERTIFISERINGER
Førerkort Klasse B
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Google Garage

Under opplæring

Facebook Blueprint

Under opplæring
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