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Oksana Sizova 
Pilegårdsvej 45, 1. tv 

       2860 Søborg 
oksanasizova@hotmail.com 

tlf.: 51 92 77 46                                                                                                                   

CV 

Oksana Sizova 

                                                                                                                          

                                                                                                                                    

Profil 

Jeg er en aktiv person, der elsker at holde mig i gang.  

Jeg har en struktureret og systematisk tilgang til alle opgaver jeg skal løse, hvilket medføre, at mit arbejde 

altid er grundigt udført. 

I relation til mine arbejdsopgaver er jeg fleksibel og i stand til at bevare overblikket og prioritere mine opgaver 

i pressede situationer, så jeg altid løser mine opgaver med højeste kvalitet. 

Tidligere kollegaer siger om mig, at jeg er hurtig, omgængelig, stabil og har sans for detaljen.  

 

Erhvervserfaring: 

2022- nu:               category assistent (Snacking, Pantry and Breakfast) 
                                ALDI Danmark 
   

• kommunikation og planlægning med nationale og internationale leverandører 

• ordrebekræftelser 

• korrekturlæsning af tilbudsaviser 

• benchmarking  

• oprettelse af varer, leverandører  

• vedligeholdelse af data/ stamdata håndtering 

• fakturering 
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• kontrakter 

• samarbejde på tværs af afdelinger 

• diverse ad-hoc opgaver 

 
2020- 2021:            bagermedarbejder  
                                 Meny (Alleens Supermarked A/S) 
 

• bestilling og håndtering af varer 

• lagerstyring 

• kundeekspedition 

 

 

2017- 2019:           butiksassistent  
                                 Rituals Cosmetics Denmark ApS 
 

• butiksdrift 

• lagerhåndtering 

• bestilling og håndtering af varer 

• status 

• kundeekspedition 

• diverse ad-hoc opgaver 

• events 

 
2015:                       servitrice 
                                 Brasserie Babette              
 
                     
2013-2014:            butiksassistent/ salgsassistent  
                                 Unplugged Juice ApS v/ Søren Pjedsted 
 

• butiksdrift 

• bestilling og håndtering af varer 

• kundeekspedition 

• diverse ad-hoc opgaver                                                             

 
2006 - 2013:           café- og servicemedarbejde   
                                 'Café Rosenhuset', 'OVSA’ v/Søren Pjedsted, Indian Maharaja ApS v/ Patrick Paktinson,  
                                  The Coffee Factory v/ Bente Schleisner-Petersen 
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Uddannelse og kurser: 

 

12.2021 – 01.2022 

2012- 2015: 

2013: 

Digital Markedsføring 

KEA Design & Business, PBA Sustainable Purchase 

Maxjenny, inkøbsassistent (praktik) 

2009- 2011: 

1996 – 1999: 

Faglige kompetencer: 

IT: 

 

 

KEA Design & Business, Design Technologist (AP)Sourcing 

Litauen, gymnasie 

 

Microsoft Office – Word, Excel, Power Point (brugerniveau) 

PDM (Product Data Management system – PLM Runtime) 

     

Sprog: 

Dansk                          flydende i skrift og tale 

Engelsk                       flydende i skrift og tale 

Russisk                        modersmål                                                                                                                                      

 

  

 


