
CECILIE
GLIMSAGER
Salgsassistent

PROFIL
Udadvendt, nysgerrig, empatisk og åbensindet
person, som elsker variation, nye oplevelser, 
læring og orden. 
 
Fritidsinteresser: japansk sprog, film, podcasts,
skønlitteratur, konmari, cafebesøg

SPROG
Dansk 
Engelsk
Japansk
Norsk
Svensk

KONTAKT
Mobil: +45 60513425
Email: glimsager.cecilie@gmail.com 
LinkedIn: www.linkedin.com/in/cecilieglimsager/
Addresse: Lærkevej 5B, Solrød Strand, Danmark

ARBEJDSERFARING

Lagkagehuset

- Blev oplært som barista (kaffebrygning)
- Øvede mine samarbejdsevner med team under travle forhold
- Trænede kropsbevægelser og fingerfærdighed

Salgsassistent
Marts 2019 - nu

Disney Store Copenhagen

- Blev trænet i Disneys "guest service"-principper
- Delte magiske øjeblikke og Disney-trivia med kunder
- Foretog hurtig og effektiv betjening (et minut per kunde)
- Havde dagligt over 70 procent i "Talk-Up" (mersalg) i kassen
- Arbejdede med primært udenlandske kollegaer
- Interagerede dagligt med turister på både engelsk, svensk, norsk og
japansk     

Cast member / salgsassistent
2017 to 2019

UDDANNELSE
Københavns Universitet

- Studerede det japanske sprog intensivt i 4 år
- Studerede emner såsom japansk kultur, historie og samfund
- Tog to gange på udvekslingophold i Japan
- Underviste som hjælpelærer i japansk i et semester i 2015

Bachelor i Japanstudier, 2011-2016

Waseda University

- Studerede intensivt japansk sprog
- Studerede tilvalgsfagene komparative kulturstudier og Noh teater

Udvekslingsophold, et halvt år, 2012-2013

HOVEDKOMPETENCER
- Flydende i dansk og engelsk, konversations-niveau i japansk
- Stærke serviceevner og salgskompetencer
- Gode samarbejdsevner med folk af anden nationalitet eller kultur 
- Kundskab i Word, PowerPoint, Outlook, WordPress, billedredigering
og sociale medier (Facebook, Instagram, Pinterest, YouTube)
- Naturlig ordenssans og øje for detaljer

Cabinn Scandinavia
Hotelreceptionist
Sommeren 2016

- Tjekkede hotelgæster ind og ud
- Foretog reservationer på telefon og mail
- Hjalp hotelgæster med spørgsmål og rutevejledning
- Blev oplært i ansvar og sikkerhed

Ritsumeikan Asia Pacific University

Udvekslingophold, et år, 2014-2015

- Studerede tilvalgsfagene japansk populærkultur, kønsstudier,
interkulturel kommunikation og kulturel antropologi
- Studerede og udførte gruppearbejde med mange nationaliteter
- Deltog i ”culture weeks” og ”bunkasai” (kulturfestivaller)
- Blev tildelt legat af Heiwa Nakajima Foundation


