
Trebearbeiding spesialist; installatør av vinduer, gulv; allsidig arbeider

Name Denis Kosach
Address Luninets gate Krasnaya 181/1 apt16

225650 Luninets
Belorus

Phone number 80164722848
Alternate phone number +375445546244
E-mail denik582@tut.by

Date of birth 05.10.1982
Gender Man
Employment status Job hunting
Drivers' license B

Education

01/2020 - 12/2020
spesialkursinstallatør, 3-4 rang
Mechanical engineering
Utdanning - metallbearbeiding (sving, fresemaskin, kvern). 2.- oppføring av bygningsstrukturer og
strukturer.

01/2020 - 12/2020
4 ?????, High school
Mechanical engineering
1999-2002 Lyceum of Instrument Making, city of Luninets - maskinoperatør for allmenn bruk
(dreieoperatør, fresemaskinoperatør, kvern) "2009 spesialitet" Montør av bygningsstrukturer "byen
Gomel

Work experience

01/2020 - nåværende
LLC "Santa Retail", Laster
Craft
Flytte varer, plassering av varer i butikken. Tidligere - operatør av et sagbruk, en fresemaskin i en
trebearbeidende industri

01/2020 - nåværende
LLC "Santa Retail", Laster
Craft
Flytte varer, plassering av varer i butikken. Tidligere - operatør av et sagbruk, en fresemaskin i en
trebearbeidende industri

09/2002 - nåværende
LLC "Santa Retail", Laster
Trade
2002-2011 OJSC "Luninetsles" (sagbruksoperatør, maskinoperatør av trebearbeiding, montering
og montering av vinduer, dører, gulv) 2011-2013 OJSC PMK-7 - tømrer (gipsplater, hus opp til to
etasjer for verdensmesterskapet i ishockey 2014) 2013-2015 montør gjennomsiktige strukturer
laget av aluminium og PVC - EURO-vinduer i Russland. "2015-2016 - OJSC" Luninetsles "- OJSC"



Zhitkovichiles "- operatør av sagbruket." 2016-2017 - laster RayPo by Luninets. Siden 2017 har
lasteren til Santa Retail-kjeden

Key competence

Tømmerforedling, næringsmiddelindustri, bygg, handel

Other experience

Det er erfaring med å kutte svinekjøtt og kylling, tine fisk (jeg gjør det på jobben i bransjen). Hobbyer
er matlaging og sport. Disiplinert, ansvarlig, vennlig, har ledelsesevner, leser tegninger. Ønsket om å
kommunisere og lære nye ting. En pålitelig og uerstattelig ansatt for din bedrift. Klar for enhver jobb.
Min credo er at det er en oppgave - det må gjøres.

Language

Russian, English

Preferences for future jobs

Jeg er klar til å bli din pålitelige arbeider innen alle felt! Forpliktet til å lære og vokse med din bedrift.

Preffered job type: Not given
Personnel responsibility: Yes
Result responsibility: Insignificant
Ready to relocate: Insignificant
Wanted salary (pr year): 2800
Term of notice in current position:1 - 3 months


