IDA HØIER MAJKILDE
Strandpromenaden 45, 4600 Køge · 26841914
· Ida@majkilde.dk ·

KÆRE KONDITOR
Jeg er 20 år og bor lige pt i Køge, jeg regner dog med at flytte tætter på København til
sommer. Jeg er i gang med grundforløb 2 som bager/konditor på ZBC, og er færdig d
29. juni. Jeg søger derfor efter en elevplads som konditor, hvor jeg kan færdiggøre
min uddannelse.
Min hobby er at bage kager. Jeg brænder for faget og bruger meget tid på at øve mig,
da mit mål er at blive så dygtig til mit fag som jeg kan. Når jeg får en opgave, udfører
jeg den så godt som muligt. Jeg er initiativrig og selvstændig. Jeg spørger dog gerne
om hjælp hvis jeg for brug for det. Jeg er mødestabil og pligtopfyldende.
Jeg går op i god kvalitet og gør mig derfor altid umage. Jeg er imødekommende og
åben overfor nye opgaver.
På de næste to sider har jeg sat nogle billeder ind af de produkter jeg har kreeret 😊
Jeg håber I vil kontakte mig. Det kan I gøre på min mail ida@majkilde.dk eller ringe til
mig på 26841914.
Med venlig hilsen
Ida Majkilde
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IDA HØIER MAJKILE
BAGER/KONDITOR ELEV| LINK TIL ANDRE ONLINEEGENSKABER:
PORTEFØLJE/WEBSTED/BLOG

KONTAKT INFO

ERFARING

Ida Høier Majkilde
Strandpromenaden 45
4600 Køge
Ida@majkilde.dk
26841914

SERVICEMEDARBEJDER | NETTO | FEBRUAR 2017 TIL JANUAR 2018
Deltidsmedarbejder. Betjening af kasse og kunder og opfyldning
af vare.

INTERESSER
I min fritid bager jeg ofte
kage, hovedsaligt forskellige
slags. Jeg ønsker at blive
endnu bedre end jeg er nu.

LEDER | NETTO | JANUAR 2018 TIL MARTS 2019
Fuldtidsmedarbejder. I løbet af denne periode havde jeg ansvaret
for flere områder. Herunder spotvare, som skulle op til tiden og se
pænt ud. Kødet, mælk og aviser.
SALGSASSISTENT | NEYE | APRIL 2019 TIL AUGUST 2019
Fuldtidsmedarbejder. Stod for at sælge tasker og kufferter til
kunder. Der var stort fokus på kundeservice.
SABBATÅR | HJEMME | SEPTEMBER 2019 TIL OKTOBER 2020
Jeg havde sabbatår grundet min mors sygdom
PICOLINE | QLIFE | OKTOBER 2020 TIL JANUAR 2021

PRAKTIK
Fra d 25. maj 2020 til d 10. juli
var jeg i praktik i farumhus
konditori. Jeg hjalp med at
bage og pynte kagerne.

Deltid. Indkøb af kaffe, frugt m.m. Oprydning, herunder
opvask, afspritning, affald. Hentning af pakker og breve.
Kørsel med vare.
STUDERENDE | ZBC KØGE | JANUAR 2021 TIL SOMMER 2021
Elev på ZBC i Køge som bager/konditor.

UDDANNELSE
FOLKESKOLE EKSAMEN • 2015
9. klasse tog jeg på en efterskole i Høng.
GYMNASIUM • 2016 - 2017
Jeg gik halvandet år på gymnasium, hvorefter jeg besluttede det
ikke var for mig.
ENKELTFAG • EFTERÅR 2018
Erhvervsøkonomi på c niveau.

