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Personlige oplysninger
Navn:

Janni Friis Flugt

Adresse:

Gl. Kærvej 6. 7330 Brande

Tlf.nr.:

40 26 87 42

E-mail:

janni_friis@hotmail.com

Fødselsdato:

6. maj 1989

LinkedIn:

www.linkedin.com/in/jannifriisflugt

Reference:

Citychef Louise Høj Nissen, 50 52 49 83. Varde Handel.

Resumé
Jeg er en handlekraftig og resultatskabende der brænder for marketing og salg. Jeg kan tilbyde mere end 6+
års erfaring inde for detailsektoren. Fra min tid som marketingassistent i Varde Handel har jeg haft succes med
at skabe opmærksomhed om Varde Handels budskab, tiltrække kunder, opbygge tætte relationer med samarbejdspartner og sikre den ekstraordinære service. I mit arbejde tænker jeg ud af boksen, men med mål for
modtageren. Jeg er motiveret af at have visioner og skabe udvikling for min virksomhed. Jer er en medarbejder
der er loyal for mine omgivelser. Tidligere kollegaer siger: Janni er udadvendt og smilende, hun har et positivt
afsmittende humør og er nem at omgås. Janni er ærlig og udviser stor respekt for de personer hun omgås, det
betyder at man altid ved hvor man har hende. Janni er en god sparringspartner og god kollega. (City chef Louise
Høj Nissen, 2017. Varde Handel)
Jeg kan tilbyde jer en medarbejder der gerne tager ansvar for at opgaver bliver løst, og som har stor erfaring
for at arbejde på tværs af organisation niveauer. Jeg er stabil og altid godt forberedt på dagens opgaver, og
kan håndtere mange opgaver på en gang men stadig sikre at opgaverne bliver færdiggjort. Jeg tror på sammenhold gør stærk og det er sammen, man skal skabe morgendagens resultater.
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Erhvervserfaringer
2016 –

Marketingassistent Varde Handel, ProVarde.
Ansvar for planlægning, koordinering og eksekvering af events.
Ansvar for hjemmeside og nyhedsmail.

2016

Praktikant VisitWestDenmark, ProVarde.
Ansvar for hjemmeside, nyhedsmail, kommunikation mellem samarbejdspartner og PR

2009 – 2011

Salgsassistent Mørup Ure og Guld, Randers.
Salg og kundeservice, bestilling af vare og håndtering af reklamationer.

2009

Vorup hjemmepleje, Randers.
Omsorg og kommunikation med pårørende.

2006 – 2009

Rosenlund Centeret, Herning.

2003-2006

Aktiv Super, Herning.

Uddannelse
2014 – 2017

MS(c). Marketing & Business Innovation Aarhus Universitet Herning.
Marketing, innovation, organisation og strategi.

2011 – 2014

BS(c). Economics & Business Administration Aarhus Universitet, Herning.
Økonomi, marketing, innovation, projektledelse, organisation og strategi.

2009-2011

Salgsassistentelev hos Mørup Ure & Guld.

2006-2009

HHX Herning.

Sprog
Engelsk

Flydende.

Dansk

Modersmål.
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IT-kompetencer
Officepakken

Daglig bruger

MailChimp

Daglig bruger

Monoweb

Rutineret bruger

SurveyXact

Rutineret bruger

G. AdWords

Basis bruger

G. Analytics

Basis bruger

Fritidsinteresser
Jeg elsker naturen, og de mange muligheder den giver for at lade mentalt op. Jeg bruger fritiden sammen med
min søn, mand og vores labrador. Tiden til ro og fordybelse, samt leg og aktivitet er vigtige værdier for vores
lille familie.
Jeg engagerer mig i lokalområdet og er derfor en aktiv medspiller i forskellige lokale foreninger. Desuden deltager jeg ofte som frivillig ved større arrangementer.

Frivilligt arbejde
2014-2016

Red Barnet oplevelsesklub, Ikast-Brande.

2006-2008

KFA, Herning.
Håndboldtræner for piger i alderen 4-13 år.

2001-2007

Høgild Heste & Kræmmermarked, Herning.
Ansvar for logistik og planlægning.

Kurser
2016

Google AdWords 1, ProVarde.
Google Analytics 1, ProVarde.
Den Successfulde Messedeltagelse, ProVarde.
Humor på arbejdspladsen, ProVarde.

2015

Positiv Psykologi, Aarhus Universitet.

