
Camilla Loft Valbak 

Bagsværd Hovedgade 82, 1th 

2880 Bagsværd 

Mobil: 93923307 

Mail:camillaloft@hotmail.com 

Alder: 35 år 

Civilstand: gift, ingen børn. 

 

Dataliste: 

 

Aldi Februar 2014- januar 2023 

 

Start december 2013 slut december 2013 praktik 4 uger i tekstilafdelingen Kvickly 

Buddinge. 

 

Start november 2013- slut november 2013, praktik i 4 uger Delikatessen Føtex Ros 

torv Roskilde. 

 

Maj 2013- September 2013 VFU Praktik i 3 måneder+ 4 ugers ferie Superbest 

Lyngby Hovedgade. 

 

Februar 2013- Maj 2013 VFU Praktik i 3 måneder+ 3 ugers skoleophold 

Eventyrsport Roskilde 

 

September 2012- December 2012 VFU Praktik Flensborg Bog & Ide Roskilde. 

Her kom jeg meget rundt i deres tre forskellige afdelinger og fik på den måde meget god 

erfaring indenfor detail uddannelsen. 

 

Maj 2012- september 2012 VFU/ Praktik 3 måneder Delikatessen Føtex Næstved. 

Her tog jeg et hygiejne kursus og fik meget god erfaring indenfor detail uddannelsen. 

 

Februar 2012- maj 2012 

VFU/praktik 3 måneder Karise bageri 

Jeg lærte om opfyldning og hyldetrimning lærte at, betjene kunder/ vejlede kunder, lærte 

varepræsentation, samarbejde med gode kolleger m.m. 

 

2012-2013                           Skolepraktik, detail butik ZBCNæstved 

 

2011-2012                           Skolepraktik, kontor administration 

 

2009-2011                           Roskilde Handelsskole Hg2. 

 

 Jeg gik på skole på Roskilde hvor lærte at samarbejde og tackle nye udfordringer. 

 

2007-2008                           Voksen skolen i Albertslund 

 

Jeg gik på skole på Voksen Skolen, hvor jeg dygtiggjorde mig indenfor dansk og 

matematik. 



 

2007                                     Over Broen Skibby Produktionsskole (den kreative linje) 

 

Jeg gik på produktionsskolen Over Broen, hvor vi lavede mange kreative som f.eks. at sy 

kostumer til teaterforestilling nogle elever skulle opføre. 

 

2007                                     Grønnehave, Ejby. Plejehjem 

2006                                     3 mdr. praktik i børnehave Rollingen Ejby.  

 

Jeg var først i praktik på børnehaven, hvor lærte at være med til at arrangere ture f.eks. ture 

eller aktiviteter med børnene. Bagefter var jeg i praktik på plejehjemmet, hvor lærte jeg at 

hjælpe de ældre med forskellige ting. 

 

2006                                     Social og sundhedsskolen i Ringsted (grundforløbet) 

 

2005-2006                           Naturskolen Kamstrup Produktionsskole (pædagogiske 

linje) 

 

Jeg gik på produktionsskolen Naturskolen Kamstrup hvor bla. vi filtede tørklæder, filtede 

hjemmesko, lavede smykker, og mange andre kreative ting. 

 

 

Hvor jeg lærte at samarbejde med andre om at lave en projektopgave. 

 

2004-2005                            Flakkebjerg Efterskole, afsluttet 9 klasses 

afgangseksamen. 

 

Jeg gik på Flakkebjerg Efterskole hvor jeg lærte forskellige mennesker at kende med 

forskellig baggrund og blev bedre til at kommunikere med andre mennesker.  

 


