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CV
FORMIDLING
Jeg er god til at kommunikere. Både i telefonen, på skrift og direkte ansigt til ansigt.
Derudover har jeg i flere af mine tidligere stillinger oplært nye kollegaer og elever,
ligesom jeg til tider har været med til at præsentere nye - samt effektivisere gamle arbejdsgange. 

KOORDINERING
At planlægge, koordinere, afvikle og i det hele taget at få ting til at gå op i en højere enhed,
er en stor del af min hverdag, og falder mig meget naturligt. Det er ikke noget jeg bruger tid 
på at tænke over. Det er noget jeg bare gør. 

SPROG
Jeg behersker dansk og engelsk.

SERVICE
Lige præcis dette er nok min stærkeste kompetence. Jeg er vant til en del kontakt med forskellige
typer mennesker. Hvis jeg kan hjælpe andre, gør jeg det – både med store og små opgaver.

REGNSKAB
Jeg har i en længere periode siddet ved hovedkassen ved Retten i Odense, og ligeledes – 
samme sted - siddet med indberetning af ferie.

IT
Jeg er opvokset med brugen af IT. På min arbejdsplads er det på PC. I hjemmet er det på
MAC. Jeg er tryg ved brugen af Officepakken og jeg er generelt ret lærenem når det kommer
til brugen af software.  

ANSÆTTELSESSTEDER

SEPTEMBER 2014 – NU
Inkassomedarbejder
L’EASY A/S (3C RETAIL A/S)

Med venlig hilsen
Louise Moes

” … god samarbejd-
sevne meget vellidt af 
både kontor-personale 
og landsdommere ”

” … positiv tilgang til 
udfordringer ”

Peter Bjerg Pedersen

Personalekonsulent
Østre Landsret

” … dygtig og pligtop-
fyldende sekretær der 
altid er parat til at 
hjælpe ”

” … vil savne den 
daglige kontakt med 
Louise – Mine bedste 
anbefalinger ”

Tine Vuust

Landsdommer 
Østre Landsret

2008 – JUNI 2014
Kontorfuldmægtig
Østre Landsret

2007 – 2008
Elev og Foged
Retten i Odense

2005 – 2006
Elev
Retten i Middelfart


