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CV for Albert Albertsen 

 

Resumé 

Jeg har arbejdet i transportbranchen i 13 år, og foruden kørselserfaring og flair for småreparationer på 

køretøjer, har jeg administrativ erfaring med f.eks. håndtering af toldpapirer samt erfaring med forhandling 

af f.eks. priser på kørsel og leasingkontrakter på biler. 

Jeg er vant til kundekontakt, og har fokus på at opfylde indgåede aftaler til tiden. Jeg har en stor interesse 

for it, både hardware og software, og kan løse mange it-problemer, selvom jeg ikke er uddannet inden for 

området. Jeg kan således både bidrage på jeres kontor og gå til hånde på værkstedet. 

 

Erhvervskompetencer 

Transport 

 Har kørekort til bil, motorcykel, lastbil, hænger og taxi (A, B, C, D, BE, CE, DE)  

 Har det lille erhvervskort 

 Småreparationer af bil og motorcykel 

 Aflæsning af lastbil 

 God stedsans/god til geografi 

 Har egen bil, som kan bruges i jobbet 

 

Administrative opgaver 

 Håndtering af toldpapirer 

 Koordinering af arbejdshold/-opgaver 

 Sortering og fordeling af pakker 

 Lave lønsedler 

 

Ledelse og forhandling 

 Bestyrelsesformand i egen virksomhed 

 Forhandling af priser på kørsel 

 Forhandling af leasingkontrakt på biler 

 Personaleledelse 

 

It 

 Bygge en PC op 

 Installere styresystemer XP, Vista og Windows7  

 Opdatere ny pc fuldt ud, så den er klar til brug 

 Fejlsøge og fjerne virus med bl.a. Bullguard og Malewarebytes e.a. programmer 

 Kan Overclocke til husbehov 

 Har en stor interesse for OC af PC’ere, hardware, software og spil 

 
 

Sprog 

 Behersker dansk, svensk, og engelsk 
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Ansættelsessteder 

2011 – 2011 IT-servicetekniker, AA Virksomhed (praktik) 

2006 – 2010 Lastbilschauffør, BB Virksomhed 

2003 – 2006 Selvstændig vognmand, CC Virksomhed 

2000 – 2006 Selvstændig taxavognmand, DD Taxi 

1994 – 2003 Eksportchauffør til Sydeuropa, EE Transport m.fl. 

1988 – 2006 Taxachauffør, FF Taxi 

1987 – 1988 Arbejdsmand, GG Virksomhed 

1985 – 1987 Arbejdsmand, HH Virksomhed 

1983 – 1985 Arbejdsdreng, JJ Virksomhed 

 

Uddannelse  

2002  Ballerup Tekniske Skole, Farligt gods 

1993  Roskilde Køreskole, Lastbilskort etc. 

1984  Karlslunde skole, 9. klasse 

 

Kurser 

2008  BB Virksomhed, konfliktafviklingskursus 

2005  Ballerup Kursuscenter, Førstehjælpskursus 

 

Personlige kompetencer 

Som person er jeg ansvarlig, selvstændig, beslutsom, arbejdsom og bestemt. Arbejdsmæssigt er jeg 

metodisk og lærenem, opfindsom og eftertænksom. Overfor andre er jeg betænksom, forstående og 

hjælpsom på en beroligende og ligefrem måde. Jeg kan arbejde både selvstændigt og i teams. Endelig er jeg 

en udadvendt person, der har nemt ved at omgås de fleste. 

 

Personlige oplysninger og fritid 

Jeg bor i Greve, er årgang ’67 og single. Min fritid bruger jeg på computer – hardware, software, pc-spil – og 

musik – jeg spiller selv guitar på hobbyplan – og så løbetræner jeg flere gange om ugen. 

 


