Currículo Profissional
Silvana da Mota Leorne
Brasileira, 23 anos, Casada, Natural de Rio Branco, Acre
CPF (BRA) 005.556.722-39
Endereço: Rua Maria José Domingos, Residencial Calafate 1 N-74                                 
Bairro: Calafate CEP: 69914-314 Rio Branco, Acre - Brasil
68 9967-1720 e 3225-3019
silvanamotta_tkd@hotmail.com
Objetivo
Atendimento, Caixa e/ou Vendas.
Perfil profissional
Em busca de uma nova oportunidade, apresento meu currículo para sua apreciação. Nele consta informações sobre minhas qualidades e minha capacitação profissional. Não possuo vasta experiência e certas áreas administrativas, mas creio também que possa me enquadrar em outras funções assim se sua empresa necessitar. Experiência e habilidade para relações com o público seja no atendimento vendas e pós-venda. Cursos: Técnicas de vendas, Informática (Pacote Office), Gestão de Pessoas e Atendimento ao Público. Simpática, comunicativa, gentil, e pronta para atender da melhor forma a quem procura por minha assistência.Desde já agradeço a atenção prestada, e fico no aguardo do seu contato, caso o meu perfil se enquadre na vaga.
 

Formação
1	Escolaridade
Ensino Médio (2o. Grau) completo.
Idiomas
Espanhol: leitura básica.
Inglês: leitura básica.
Histórico profissional 
           Via Verde Transporte LTDA - de setembro/2011 a junho/2012
(Empresa de médio porte no segmento transporte e logística)
Cobradora
Cobrança de passagens, Preenchimento de dados das viagens, informações aos passageiros, e caixa.

Real Norte Transporte SA - de junho/2010 a junho/2011
(Empresa de médio porte no segmento transporte e logística)
Cobradora
Cobrança de passagens, Preenchimento de dados das viagens, informações aos passageiros, e caixa.

Léo Tur - de dezembro/2009 a março/2010
(Empresa de pequeno porte no segmento turismo)
Agente de Viagem
Venda de passagens intermunicipais e interestaduais,Realização de embarques,   Conferência de passagens, bagagens e documentos, atendimento telefônico, e caixa.

Último salário
R$ 1050,00 em junho/2012.
Outros objetivos
Pretensão salarial: Faixa de R$ 800,00.

Informações complementares
Experiência e habilidade em Atendimento ao Público
Vendas, atendimento receptivo e ativo, e caixa.


Sou comunicativa, social,  e dinâmica, me associo como séria e alegre ao mesmo tempo, gentil, gosto de estar sempre realizando alguma tarefa,e gosto de poder ajudar. 






		

