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PROFIL
Jeg har en stor lidenskap for hudterapeutyrket og holder meg faglig oppdatert på det nyeste innen bransjen. Jeg har erfaring fra
detaljhandel, hvor jeg utviklet meg til en god selger med lidenskap for å oppnå ønskede resultater. Jeg en genuint interessert i å
hjelpe og veilede kunder til rett produkt og behandling, og ser på meg selv som en engasjert energispreder som er vant til å håndtere
mange ulike arbeidsoppgaver. Ønsker å bruke mer av utdanningen og interessen min videre i yrket.

ARBEIDSERFARING
juli 2018 - Gjeldende

Butikkmedarbeider og Makeupartist
Kicks, Bergen
Varehåndtering og eksponering
Oppfølging av salgsaktiviteter og kampanjer
Makeup‑artist
Hudanalyser
Kundeservice

sep. 2018 - juli 2018

Butikkmedarbeider 30%

BodyShop, Bergen
Bidra til butikkens resultat og oppnåelse av budsjett
Varehåndtering og eksponering
Oppfølging av salgsaktiviteter og kampanjer
Sminkeaktiviteter
Hudanalyser

UTDANNING OG KVALIFIKASJONER
aug. 2017 - juni 2020

Hudpleie 3Vgs

Årstad videregående skole, Bergen
Utviklet kritisk og etisk tenking omkring et samfunn med ulike utseendeidealer.
Ferdigheter og faglig innsikt i pleie og behandling av hud, hår og negler.
Utviklet ferdigheter i bruk av ulike apparater, produkter og behandlingsmetoder.
Service og hvordan å kommunisere og samarbeide med kunder og andre ansatte.
Etiske sanser og kreativitet stod i fokus.

ANDRE ERFARINGER
aug. 2018 - juni 2020

Elevrådsrepresentant 2‑3 vgs
Årstad videregående skole
Brukerundersøkelser ‑ HMS‑problematikk
Årlig evaluering av skolens handlingsplan mot mobbing
Saker som omhandlet elevmedvirkning i undervisningen og kvaliteten på opplæringen
Saksliste til fylkeselevrådet

mars 2020 - mars 2020

Utplassering

Kjerstis Hudpleie Bergen Sentrum
Hudpleie assistent
Forbereder for massasje, hudpleie og hårfjerning
Makeup
Manikyr og Pedikyr
Kasse
Salg

FERDIGHETER
Manikyr

Erfaren

Pedikyr

Erfaren

Hudanalyse

Ekspert

Makeup

Ekspert

INTERESSER
Sminke, Mote, Kor

REFERANSER
Referanser gis på forespørsel.

