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Mette Riis Christensen 

KONTAKT 

      
           +45 50474889 
 
           metriis@hotmail.com 
           metriis1@gmail.com 
 
            Guldborgvej 17 1.tv 
            2000 Frederiksberg 

SOCIAL MEDIA 

Linkedin:  
https://www.linkedin.com/in/mette-riis-
christensen-21ab3a1b9/ 
 
Facebook: 
https://www.facebook.com/metriis 

SPROG:  

Dansk: Modersmål 
Tale, Skrift, Læse  
 
Engelsk: Flydende 
Tale, Skrift, Læse  
 
Tysk: Kendskab 
Tale, Skrift, Læse  

IT- KOMPETENCER 

Word: Rutineret 
Excel: Rutineret 
Outlook/mail: Rutineret 
SoMe: Rutineret 
Power Point: Rutineret 
SAP Kundedata: Kendskab 
IP Phone system (Cisco): Kendskab 
PSE Post Skranke Ekspedition: Rutineret 
 

Resume: 
Efter mange interessante år med gode oplevelser og erfaringer, har jeg nu 
stillet rygsækken ind i skabet.  Jeg prioriterer nu, en dagligdag herhjemme 
med et fast job og gode kollegaer meget højt, plus en mulighed for at være 
tæt på min familie og venner.  
 
Som rejseleder, var dagene aldrig ens, nogle dage kunne der opstå 
problemer, menneskelig som tekniske, men alt skulle løses. For mange af 
rejserne var til en drømmedestination og nok den eneste gang i livet, derfor 
havde de store forventninger, som jeg skulle leve op til, så de kunne få de 
bedste oplevelser og minder med sig hjem.  
 
Livet som freelance rejseleder arbejder man i sæsoner, derfor var jeg også 
ansat i flere vikarbureauer som gerne sendte mig i arbejde. Jeg arbejdede 
hårdt og levede op til deres forventninger som en stabil og proaktiv vikar. 
 
Efter at have arbejdet som professionel rejseleder og receptionist det meste 
af mit liv, vil jeg gerne kunne gøre brug af mine kompetencer. Det er 
naturligt for mig at være disciplineret, ansvarsbevidst og bruger med glæde 
min service, såvel som min orden i arbejdet. Desuden, ligger det i mine 
gener at være mødestabil, venlig og imødekommende. 
 
Kompetencer: 
 

Guide: Salg: Kontor/Administration: 
Værtinde Kundeservice Kontrolfunktion 
Planlægning Salg per telefon Bogholderi 
Foredrag  Kommunikation  Kundekontakt  
Koordinering Forretningsforståelse Leverandørkontakt 
Samarbejde Salgs teknik Sagsbehandling 
Problemløsning Personligt salg Ordrebehandling 
Kulturforståelse   Varebestilling 
  Receptionist 

Erhvervserfaring: 
 

2010-nu Professionel international Freelance Rundrejseleder, hos 

 Viktors Farmor, Stjernegaard, Nyhavn, Albatros 
Rejselederen er den ansvarlig leder for gruppen, vi samarbejder 
med de lokale kollegaer, virksomheder og landenes myndigheder. 
Vi gør vores bedste for løser alle former for problemer, humani-
tære som tekniske. Vi kan hurtigt ændre i programmet for bedre 
at udnytte alle mulighederne, her og nu procedure. 
Destinationer: Asien, Oceanien, Caribien, Europa og Rusland 

 
2012-nu Temp-Team Vikarbureau, Tilkaldevikar, Receptionist Vikar 

 Milestone it-virksomhed, reception, +100 personer i firmaet 
Bestillinger af rejser, hoteller og bil leje, varebestillinger, udlån af 
indgangskort, cykler og biler, intranet, print undervisning materiale, 
mødebooking, opsæt af mødelokale, telefonbetjening, mail-
korrespondance.  Bestille Taxi og udlever Taxi bon, posthåndtering, 
internationalt pakke forsendelse (DHL/UPS).  
 

 Interdan Bilimport, Reception + 100 personer i firmaet 
              Telefonbetjening, personlig betjening og posthåndtering 
 
 

mailto:metriis@hotmail.com
mailto:metriis1@gmail.com
https://www.linkedin.com/in/mette-riis-christensen-21ab3a1b9/
https://www.linkedin.com/in/mette-riis-christensen-21ab3a1b9/
https://www.facebook.com/metriis


Mette Riis Christensen, Guldborgvej 17 1.tv, 2000 Frederiksberg, mobil: +45 50474889, email:metriis@hotmail.com 

UDDANNELSE 

2020/12  
Service Ambassadør 
 
2004 April       
Rejseleder: Apollo/Kuoni 
 
1999-01  
Salgsassistent: Post Danmark                                    
 
1994-96:  
Kontorassistent: Deutz Service A/S 
                   
1992-93:  
HG Svendborg  

KURSER 

1997 HH Erhvervsøkonomi, 
          Enkeltfag på Niels Brock 
 
1993 Kørekort B 
 
2020/12: Førstehjælpsbevis 
Røde Kors, København 

UDLANDSOPHOLD 

2004-07 bosat i udlandet som rejseleder 
På mine fridage lærte jeg omkring 
Tyrkiet: Væve tæpper 
Thailand: Plante og høste ris 
Kina:  
Brygge kinesisk te og 
Produktion af silkedyner 
 
1991: Katikati College, New Zealand 
Bosat hos min familie i New Zealand 
College uddannelse 6. form 
Fritid jobs: 
Landmand: Malke køer 
Landbrug: Kiwifrugt-plantage 

BARNDOM 

Opvokset I Svendborg på Fyn.  
Mine forældre var erhvervsdrivende 
Min far var skibsreder og kaptajn. 
Min mor var blomsterdekoratør.  

HOBBIES 

Vandring  
Astronomi 
Fitness 

2015-nu Moment Vikarbureau, Værtinde, Serviceassistent 

 Assistere ved store konferencer i Bella-centret 
Modtagelse af gæsterne, Udlevere gæsternes velkomst pakke, 
vejlede dem omkring bygning og de rette lokaler.  
 

 Assistere gæster ved Krydstogt Terminal i Nordhavn  
               Vis gæsterne, af alle nationalister Ca. 3000 gæster per skib 
               igennem bagageindtjekning, sikkerhedstjek og boarding.  
 
2017 Salgsassistent Netto, August/Februar  

 Kassebetjening, prismærkning, opfyldning ad varer, holde butikken 
ryddelig 
 

2016 Falck Global Assistance, Sommerfugl vikar, April-September 

 Modtage Alarm opkald per telefon, oprette sager og håndter 
sagsbehandling på mistet bagage, forsinket fly, sygdom, ulykker, 
for danske gæster i udlandet.  

 

2009 Berlinske Tidende Call Center  

 Betjening af Telefon/mail, ved manglende, udeblevne, 
ferieflytning af avisen i DK og mersalg af service og produkter 

 

2008 Trans Nordic Tours (Inbound), Tour operator Marts-September 

 Den ansvarlige for booking af hotel, bus, guide, restaurant og 
seværdigheder i Danmark, Sverige, Norge og Finland i den 
koreanske afdeling. 

 

2004-07 Apollo / Kuoni Rejsebureau: Rejseleder  
Bosat i Tyrkiet, Thailand & Kina 
Vi er den ansvarlige leder for gæsterne ca. 20-30 per gruppe, vi 
tager hånd om gæsternes ve og vel, fornøjer dem med spas og 
faglig viden, viser dem seværdigheder og naturoplevelser, løser 
problemer her og nu, ændre i programmet for bedre at udnytte 
alle mulighederne, alt mens vi er på farten. 

 

2001-03 Post Danmark: Koordinator af posthuset, Daglig leder 
 Leder af et mindre team på 5 personer, rapportering til område-

chefen, afholdelse af uge og månedsmøder, motivere medar-
bejder til teamwork og mersalg. Sikkerhedskontrol, Pilot posthus 
ved Implementering af PSE Post skranke ekspedition - system, 
koordinator mellem PSE udbyder og Post Danmark. Ansvarlig for 
frimærke og kontant beholdning.    
 

1999-04 Post Danmark: Salgsassistent 

 Personlig kundeservice, ekspedition af 2500 post og bank 
produkter, indkøb og salg af produkter, mersalg, måneds 
medarbejder, ide sætter, gennemsnitlige 5. bedste posthus i 
hovedstaden.  

 

1997-99 Post Danmark: Postbud 

 Sortering, flytning og omdeling af post i hovedstaden 
 

1994-96 Deutz Service A/S: Allround Kontorelev 

 Reception: betjening af telefon, modtagelse af gæster, sekretær  

 Reservedel afdeling: følgesedler, fakturering, kreditnota 

 Service afdeling: kontrol af montør timer og notering, faktura, 
kreditnota, kassebeholdning. 

 

 


