
Anders Koch Sørensen

Introduktion - lidt om mig
Jeg har været i et godt rengørings job indtil 30. juni  2022 
med opgaver indenfor Rengøring/afspritning af kontaktpunkter som berøres 
af passagerne. Stænger, håndtag, stropper, armlæn og billetautomat  mm. 

Tidligere har jeg arbejdet på lager hos Averhoff, Dentamin og kvikkøkken. 

Har arbejdet i køkkenet i 7 år på restaurant Globen i Århus.
Samt 1 år som Administrativ medarbejder ved 
særlige vk-indsatser center for fleksjob og særlige virksomhedsindsatser 
jobcenter Aarhus.

Jeg er meget alsidig - lidt som en schweizerkniv. Altid klar til at hjælpe. I min 
fritid interesserer jeg mig for Den Kolde Krig – Yoga - sund mad og 
mine 2 succesfulde og flittigt besøgte hjemmesider. 
Fortroligt.net & Fortroligt.com 

► Jysk Totalservice
► Jobcenter Aarhus 
► REMA 1000 
► Globen flakket  
► Averhoff 
► Dentamin 
► Huset venture

Arbejdserfaring

https://fortroligt.com/kontakt/


Anders Koch Sørensen

Faglige 
Kompetencer

►Kontoropgaver

► IT  - opgaver

► Kundeservice

► Vareopfyldning

► Projektarbejde

► Samarbejde

Personlige 
kompetencer

► Serviceminded

► Imødekommende

►Systematisk

► Kontaktskabende

► Kreativ

Fritid
 kompetencer

► Efterforsker - Dansk
     Koldkrigsforening.

► Forsker i Aarhus under
      den kolde krig. 

► Hjælper folk af med
      stress.

► Æteriske olier til
 aromaterapi & saunagus 

https://fortroligt.com/kontakt/
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Arbejdserfaring
Jysk Totalservice - Rengøringsassistent

Arbejdsopgaver:
► Afspritning af letbanetog.               
►Rengøring/afspritning af kontaktpunkter som berøres af passagerne.
    Stænger, håndtag, stropper, armlæn og billetautomat.

 Det blev jeg særlig god til:
► Rengøring.                
► God kundeservice. 
► Vejlede i afgangstider. 
► Få folk godt igennem corona tider.
► Håndtering af kemikalier.
►  Allround-medarbejder. 

17 - November 2021 ► 30 juni - 2022  

https://fortroligt.com/kontakt/
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Arbejdserfaring
Administrativ medarbejder - særlige vk-indsatser 
center for fleksjob og særlige virksomhedsindsatser jobcenter aarhus.

Arbejdsopgaver:
► Administrativ arbejde.                
► Gendandvendelse af pap og papir 
► Beskyttelse af cpr numre.          
► Journalarkivering.
► Testning af GDPR                      
► Behandling af personoplysninger

 Det blev jeg særlig god til:
► Journalarkivering mm.                
► Sørge for at arkivering ser pæn og ordentlig ud. 
► Beskyttelse af cpr numre og personoplysninger. 
► Lagersystem QR code.  

Januar 2020 - Januar 2021

https://fortroligt.com/kontakt/
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Arbejdserfaring
Serviceassistent - REMA 1000
 
Arbejdsopgaver:
► Varemodtagelse.  
► Pakke varer ud.       
► Trimning af reoler. 
►Sortere returvarer. 
► Rengøring af kurve. 
► Køre indkøbskurve væk.
► Lettere oprydning i frokoststuen. 

Det blev jeg særlig god til: 
► Sørge for at butikken ser pæn og ordentlig ud. 
► Håndteringer af kunder. 

Maj 2019 - August 2019 

https://fortroligt.com/kontakt/
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Serviceassistent - Globen flakket

Arbejdsopgaver: 
► Frokost anretning 
► Vedligeholdelse af sociale medier, hjemmesider, menukort mm. , 
► Trimning af lager reoler . 
► Varemodtagelse. 
► Klargøre mødelokale - bl.a. opstarte og klargøre IT-udstyr, stille borde  
….og stole an m.v... 
► Vaske op. 
► Lave kaffe/the.

Det blev jeg særlig god til: 
► Spille op til dans som DJ i Cafeens lounges. 
► Håndteringer af gæster. 

April 2011 - Oktober 2017

Arbejdserfaring

https://fortroligt.com/kontakt/
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Arbejdserfaring
Serviceassistent - Averhoff

Arbejdsopgaver: 
► Plukke varer til forsendelse. 
► Pakke/tømme lastbiler eller containere. 
► Stå ved et produktionsbånd. 
► IT drift/udvikling. 

Det blev jeg særlig god til: 
► Den daglige lagerdrift. 
►Håndtering af kemikalier , Elektronik skrot / Jern skrot , Guld. 
►Superbruger af Genbrug

Januar 2006 - Oktober 2010

https://fortroligt.com/kontakt/
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Arbejdserfaring
Serviceassistent - Dentamin

Arbejdsopgaver: 
► Kopiering, registrering, brevsortering mv. 
► Vedligeholdelse af sociale medier, hjemmesider mm. 
► Gøre klar til møder, kursus m.m.; brygge kaffe, tørre borde af. 
► Sætte i opvaskemaskine/tømme opvaskemaskine. 
► Pakke enheder i papkasser. 
► Plukke varer til forsendelse. 
► Pakke/tømme lastbiler eller containere. 
► Stå ved et produktionsbånd. 

Det blev jeg særlig god til: 
► IT drift/udvikling. 
► Håndteringer af gæster.

Marts 2004 - December 2004

https://fortroligt.com/kontakt/
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Arbejdserfaring
Serviceassistent - Huset venture

Arbejdsopgaver: 
► IT drift/udvikling. 
► Opsætning af hjemmeside. 
► Løbende opdateringer af hjemmeside. 
► Bruger af Open source. 
► WYSIWYG Kodning. 
► Hjælp til password manager. 
► Datagendannelse.
► Datasikkerhed 

Det blev jeg særlig god til: 
► IT drift/udvikling af hackerangreb. 
► Beskyttelse af cpr numre og personoplysninger. 
► Fokus på virus og malware. .

August 2002 - November 2003

https://fortroligt.com/kontakt/
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Uddannelse
DIGITAL INTEGRATOR - GRENAA TEKNISKE SKOLE 2003 - 2004 
(Erhvervsuddannelser) 
Digital integrator 

PC-BRUGER - ÅRHUS KØBMANDSSKOLE 2000 - 2000 
(Erhvervsuddannelser) 
Databaser , Præsentations programmer , Information netværk ,
Regneark , Tekstbehandling 

PÅ NETTET - DEN REGIONALE HØJSKOLE ( RISSKOV )
2000 - 2000 
(Erhvervsuddannelser) 
Html , Links , Billedformidling , Adobe photoshop , Adobe photoshop

Kurser
DSB REGIONALTOG Afsluttet 1995 - Kursuslængde: 30 dage 
Erhvervspraktik 

Certificeringer
GAFFELTRUCK, CERTIFIKAT B 
Gaffeltruck, certifikat B

https://fortroligt.com/kontakt/
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Frivilligt arbejde

Efterforsker - Dansk Koldkrigsforening.

Januar 2014 - Nu 

Dansk Koldkrigsforening har tilhuse i en gammel 

kommandocentral fra den kolde krig.

https://fortroligt.com/kontakt/
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Frivilligt arbejde

Forsker i Aarhus under den kolde krig. 

Januar 2014 - Nu 

Samarbejde med:

BMA

https://www.fortroligt.net/aarhus/
https://www.fortroligt.net/aarhus/
https://maltfabrikken.dk/kategorier/bma/
https://fortroligt.com/kontakt/
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Frivilligt arbejde

► Meditation.  
► Hjælper folk af med stress.
► Balanceøvelser.
► Yoga.
► Hvid Støj - godt i mod angst.
► jeg kan ikke få gigt ledsmerter væk, 
    men give tips og trick til at leve med det.

►Æteriske olier til aromaterapi & saunagus:
    Lavendelolie er kendt for sin beroligende 
    og afslappende virkning.

►Lounge musik.
►Køkkenvasken terapi.

https://fortroligt.com/kontakt/

