FEDERICO GNAUCK GUAÑABENS
Data de naixement: 09/04/1958
Direcció: C/ Alarona nº 17, 5è 4ª / 08302 Mataró
Telèfon particular: 93 118 63 58
Mòbil: 607 186 171
e-mail: gnauck@hotmail.com

Experiència laboral
(2015-2016) Empresa Raul Flors Importació. Tasques de venta, logística i transport amb camions de
plataforma a les diferents botigues pròpies clients i mercats setmanals.
(2014) Empresa Ilurotex. Textil Hogar Tasques de preparació de comandes i distribució als
supermercats Condis-Sorli-Llobet - Fragadís Tasques de logística i transport.
(2013) Empresa Hallotex ,s.l. . Tasques de logística i transport Mataró – Tànger per la producció.
Fabricació Prendas textil Grupo Inditex.
(2004-2011) Empresa Francisco Codony Soler. Visitador als departaments de traumatologia dels
hospitals i venda de material a les clíniques i mútues. Visita farmàcies 2 anys./ Treballador
comercial, amb tasques de recerca i atenció als clients, seguiment i control de la producció,
comandes i stock. També duent a terme tasques administratives i creació d’una nova línia de
productes amb marca pròpia, Tubicodo.
(1991-2004) Empresa Tejidos Buenaventura Codony Parera. Empresa dedicada a la teixidoria amb
tasques de teixidor màquines circulars de gran diàmetre i petit diàmetre amb lycra i el ultins anys,
treballador comercial, amb tasques de recerca i atenció als clients, seguiment i control de la
producció, comandes i stock.
(1989-1989) Empresa Sans Sportwear, S.A. Realitzant tasques de control de producció, compres de
matèries, teixidoria, acabats de tint, tall i confecció, i acabats final de la prenda i col·lecció.
(1984-1988) Empresa Textil Federico Gnauck, S.A. Empresari de petita empresa dedicada a la
fabricació de teixits amb màquines Ketten. Fabricació de prendes interiors masculines, femenines i
infantils.
(1983-1984) Empresa Tejidos Indesmallables Ancla, S.L. Petita empresa paterna. Treballador com a
Autònom realitzant tasques de fabricació de teixits amb màquines Ketten, i tall i confecció de
prendes interiors femenines i infantils, alhora de manteniment de les màquines.

Estudis
(2014) Curs de prevenció de riscos laborals, inserció laboral i sensibilització mediambiental. Servei
de prevenció PERADEJORDI, Mataró.
(2014) Certificat de formació carretons elevadors, càrrega i descàrrega i circulació. Servei de
prevenció PERADEJORDI, Mataró.
(1983-1984) Cicle de formació de maquinaria circulars i Kettens d’ajustador i muntador. Escola de
Canet, Canet de Mar.
(1976-1980) Batxillerat. Escola Valldemia Maristes, Mataró.
(1963-1976) Graduat escolar. Escola Valldemia Maristes, Mataró.

Competències
Idiomes
Castellà parlat i escrit correctament.
Català parlat correctament. Idioma matern
Informàtica
Nivell usuari de programes ofimàtics (Word, Excel...) i d’informàtica en general.

Altres
Permisos de conduir: A i B
Vehicle propi (Cotxe i moto)

