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Født 08/10-1999

Arbejdserfaring:
2013-2015: Bornholms tidende som avis-, og reklamebud.
Højsæson 2012, 2013, 2015: Novasol sommerhusudlejning.
•

Grundig rengøring af sommerhuse.

Maj 2015 - august 2015: tøjbutikken SOLO/sNoir som lager medhjælper.
•
•
•
•

Klargøre og sortere tøj til butikken fra lageret af.
Sætte alarmer og prismærker på.
Rydde op på lager og i butikken.
Fylde tøj i butikken.

Juli 2015 - februar 2016: Kvickly Rønne, afd. Ferskvare som servicemedarbejder:
•
•
•
•

Fylde varer op i butikken i ferskvareafdelingen, dvs. brød, fisk, pålæg, mælk, kød, og diverse
frostvarer.
Sortere og smide gamle varer ud.
Rengøring af afdelingen.
En gang i mellem sidde ved kassen.

September 2016 - august 2017: Weekendvagt, Remisen i Lobbæk som dyrepasser:
•
•
•
•
•

Passet dyrene på gården, får, geder, væddere, grise, høns, ét æsel, en håndfuld små ponyer,
kaniner, marsvin, og katte
Fodre og give vand til dyrene.
Give medicin.
Tjekke de har det godt, ikke er kommet til skade, og lign.
Lukke ind/ud fra/på græs.

Juni 2017 - september 2018: Kjærstrup som butiksmedhjælper/salgsassistent:
•
•

Stå i kassen og sælge Kjærstrup varer (flødeboller, chokolade, te, kaffe og lign.)
Lave og sælge is og drikkelse.
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Pakke varer som skal ud i butikken, dvs. veje og fylde varerne i poser og sætte prismærke på.
Rengøre butikken ved lukketid.

September 2018 - januar 2019: Konditor bageren som butiksmedhjælper:
•
•
•
•

Fylde morgenbrød og andet bagværk op i butikken.
Stå i kassen og sælge bagværk til kunderne.
Smøre sandwich og morgenbrød.
Servere mad og drikke til kunderne i Caféen i butikken.

December 2019 - januar 2020. Healthy Horse Bornholm som staldmedhjælper:
•
•

Tage imod de kunder som kommer med enten hund eller hest, og klargøre dem til maskinerne.
Betjene de maskiner som centeret tilbyder, aquatraineren, vibrationsgulvet, og beemer vet
tæppet.

Januar 2019 - januar 2020: Hjemmeplejen afd. Syd som ufaglært SOSU medarbejder:
•
•

Køre/cykle rundt til den enkelte borger.
Hjælpe med personlig pleje, bad, mad, drikke, indkøb, rengøring, forflytninger, osv.

Ufaglært timelønnet / tilkaldevikar januar 2019 - juni 2019.
Ufaglært vikar på 32 timers kontrakt juli 2019 - september 2019.
Ufaglært vikar på 28 timers kontrakt oktober 2019 - januar 2020.
Har samtidigt været ansat som ufaglært timelønnet vikar i Hjemmeplejen afd. Nord, afd. Midt og
Plejecenter snorrebakken afd. C og D (grå huse), også i perioden januar 2019 - januar 2020.
Januar 2020 - marts 2020: JC-stable, Florida, USA som groom/driver:
•
•

Arbejde med væddeløbsheste på fuldtid (muge stalde, fodre, børste og klargøre til træning,
træne, osv.)
Bo i et andet land og udelukkende benytte det engelske sprog.

Kurser:
August 2019: ”Hestemassage til husbehov”.
Én dags kursus bestående af 5 timers teori, og 3 timers praktisk.
Lærte om hestens opbygning i forhold til muskler og muskelsammensætning, herunder muskler
generelt, den sunde muskel, hestens biomekanik, årsager til spændinger, hvordan man kan benytte ens
intuition til hestemassage, vores adfærd over for hesten, hestens adfærd, og hvordan man laver en
palpation.

Praktiksteder:
Start 2015 af én uges varighed.
-

I tøjbutikken sNoir.
Hos Rønne dyreklinik.
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Uddannelse:
•
•

Folkeskolen 0. - 9.klasse.
2015 -2018 - Gymnasial uddannelse, Campus Bornholm, STX, Science linjen.

Om mig:
Jeg er hestepige, så i min fritid bruger jeg primært tiden på mine 3 heste, som jeg bruger til at køre
travløb med. Jeg er derfor meget aktiv i travsporten, og når travsæsonen er i gang fra april til oktober,
er det også noget af det jeg bruger min tid på.
Jeg er en glad, smilende og imødekommende person, som altid prøver at gøre sit bedste, og som ikke
er bange for at tage fat. Jeg er omstillingsparat, har et stort gå på mod og er derfor ikke bange for nye
udfordringer.
Grunden til, at jeg på så kort tid har haft så mange forskellige jobs er, at jeg har arbejdet siden jeg var
12-13 år gammel, og i løbet af årene har haft flere jobs samtidigt. Grunden til at jeg flere af stederne
desværre så måtte sige op, var fordi de ikke kunne give mig nok timer. Desuden måtte jeg i sidste ende
erkende, at det var for stressende og krævede en del planlægning, at have flere jobs samtidigt, da jeg
også gik på gymnasiet på daværende tidspunkt.
Jeg taler flydende dansk og engelsk.
Jeg har både alm. Kørekort og trailerkørekort.
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Til rette vedkommende

01. august 2017

Udtalelse

Camilla Samson Hansen har været ansat som weekendvagt på Remisen i perioden
fra d.
3/9 2016 – 31/8 2017. Siden 1/5 2017 har Camilla varetaget jobbet hver anden weekend.
Arbejdet består i at sikre, at dyrene på Remisen har foder og vand henover weekenden og
derudover at tilse, at dyrene har det godt. Der er tale om heste, får, geder, høns og
kaniner.

Camilla har udvist flair for at arbejde med dyr og det er åbenbart, at Camilla har stor
interesse i dyrene.

Camilla har opsagt arbejdet på grund af andet arbejde.

Med venlig hilsen

Britta Overgaard
Leder, team 1, afd. STU
CEUB, ressource og kompetenceudvikling
Vibegårdsvej 2, 3700 Rønne
Mobil.: 30665731
Britta.overgaard@brk.dk
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