Curriculum Vitae
Henrik Vestergaard Blunck
Adresse

Skibbrovænget 25
4400 Kalundborg

Mail
Alder

henrik@blunck.dk
45 - født 14. april 1973

Civilstand

Single – 3 børn (Natacha 16, Patrick 14 og
Christopher 12) der bor hos deres mor

Introduktion – hvad får I ud af at vælge mig?
I får en mand som er inspirerende og motiverende i mit samarbejde med kolleger. Folk kan regne
med, at de altid får et høfligt svar på deres spørgsmål.
En aftale er en aftale, og jeg løfter opgaven med ansvar og loyalitet over for opgaven. Jeg gør alt
hvad jeg kan for at finde en løsning via en kreativ tilgang til problemløsning.
Jeg trives i forandringspræget miljø, og jeg er manden, der fremmer den positive dialog, så vi alle
når målene

Teoretisk baggrund
2016
2008-2013
2005-2007
2000
1991-1992
1988-1991
Tidligere:

HGS/GF2 Kontorlinjen på EUC Nordvestsjælland i Holbæk
Kurser i togsikkerhed samt TR-grunduddannelse på LO-skolen, Helsingør
MultimedieDesigner, første år ved Selandia-CEU, Slagelse
PC-kørekort samt Web-designer på Kreaktivskolen i Greve og Solrød
BA Engelsk og Fransk, første år ved CBS, København
EFG/HG Handel & Kontor + HHX ved Roskilde Handelsskole
9.klasse ved Maglegårdskolen i Roskilde samt 11 år på Den Franske Skole
(nu kaldet Prins Henriks skole), Frederiksberg

Erhvervsmæssige kompetencer
Koordinering, planlægning og målstyring – erfaring som Uddannelseskoordinator DSB 2013-15
Kundeservice – erfaring som taxachauffør 2002-07, bogholder 1999-2000, lagerforvalter og
møbelsælger hos DanBo/Milmø Roskilde 1998-99, boghandel + bogholder Biblia 1996-98
IT-løsninger, netværk, hardware og software – erfaring som selvstændig konsulent 1992-95
Lagerarbejde og lagerstyring – erfaring fra DanBo/Milmø Roskilde 1998-99
Callcenter (kundeservice) – erfaring fra Viasat Teknik (Transcom, Vordingborg) 2003
Bogholderi – Erfaring fra Biblia 1996-98 og Valby Frimærkecenter 1999-2000
Øvrige kompetencer:
Togeftersyn, forsyning, sikkerhedstjek af materiel – erfaring som stationsbetjent ved DSB 2008-13
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IT, kørekort og sprog
Operativsystemer:
Erfaren superbruger siden DOS og OS/2 – Windows, OsX (Mac) og Linux
Kontorsystemer:
Erfaren superbruger af hele Office-pakken
Øvrige IT-kundskaber: Erfaren bruger af SAP og Concorde økonomistyring
Kørekort:

Kategori B

Engelsk:
Fransk:
Dansk:
Tysk:

Taler og skriver engelsk på modersmålsniveau
Taler og skriver fransk på modersmålsniveau
Taler og skriver dansk på modersmålsniveau
Taler og forstår sproget

Profil
Ord som kendetegner mig:
Pålidelig, stabil, nysgerrig, serviceminded, velformuleret og humoristisk
Pålidelig:
Stabil:
Omstillingsparat:
Nysgerrig:
Serviceminded:
Velformuleret:
Humoristisk:

En aftale er en aftale
Vedholdende og målrettet for at finde den bedste løsning
Trives med forandringer og udvikling
En god dag er når jeg har lært noget nyt
Jeg møder kunderne med et smil. Glade kunder kommer igen
Styr på sproget i såvel tale som skrift
Smil smitter – og lidt sjov gavner os alle, hver ting til sin tid

Fritid:
Blogger, læser og anmelder bøger og familiehygge når børnene kigger forbi
Oversigt over blogs: www.blunck.dk/hvb
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