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Cuiabá , Mato Grosso
65984196269
leticiacristiane05@hotmail.com

Talento para atender aos clientes e maximizar a lealdade, juntamente à preparação dos refeitórios para
qualquer necessidade. Sucesso na organização e priorização de tarefas, e na limpeza de mesas. Familiaridade
com as operações [Tipo] e preparo para aumentar o sucesso da [Empresa] com empenho e atenção, a fim de
atender às necessidades dos clientes.

Maria Pedrosa
Dezembro 2015
Ensino Médio Completo
Várzea Grande

Pastelaria Sabores Da Feira
Fevereiro 2018 - Agosto 2020
Atendente De Lanchonete
Cuiabá

Observação dos clientes para detectar rapidamente os que estiverem de saída e limpar as mesas para os
futuros clientes.
Transporte de utensílios, pratos e bandejas sujos até a cozinha para garantir a eficiência da limpeza.
Verificação dos suprimentos da área de refeições, incluindo roupas de mesa e talheres embrulhados, e
reposição do estoque em baixa.
Gerenciamento de entregas de clientes e auxílio na execução dos pedidos para garantir a máxima
satisfação.
Coleta do lixo, limpeza de respingos e remoção de bandejas para manter as áreas de clientes limpas e
frescas.
Entrega de serviço excepcional para cada consumidor, ouvindo preocupações e respondendo dúvidas.
Auxílio ao [cargo] no desenvolvimento das operações e resoluções de problemas, prestando um serviço
de atendimento ao cliente de ponta.
Manutenção dos níveis adequados de condimentos e do estoque das estações de bebidas para estar
pronto para a quantidade de clientes esperada.

Casa De Família
Julho 2017 - Janeiro 2018
Babá
Cuiabá

Desenvolvimento de jogos e atividades usando arte e trabalhos manuais para apoiar habilidades de
aprendizagem e verbais.
Auxílio a crianças em lições de casa e projetos especiais em diferentes disciplinas para promover o
sucesso escolar.
Tarefas de dar banho, vestir e auxiliar na escovação dos dentes, para promover a higiene pessoal
saudável e a boa saúde oral.
Equilíbrio de tempos de recreação e limitação do tempo de exposição à TV para otimizar tipos de
estímulo e respaldar o desenvolvimento de habilidades motoras finas, brutas e cognitivas.



Competências

Em qualquer área

Identificação de sinais de problemas emocionais e de desenvolvimento nas crianças.
Entrega de serviço excepcional para cada consumidor, ouvindo preocupações e respondendo dúvidas.

Acomodação do cliente
Atendimento ao cliente
Habilidades de comunicação
Limpeza e arrumação da mesa entre clientes
Habilidades em comunicação

Montagem de mesas
Memorização do cardápio
Estoque e reposição
Transporte do prato da cozinha à mesa

Desejo trabalha em qualquer área pois tenho vontade de aprender e crescer futuramente.


