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Spontanansökan Delikatess
Tyresö, ICA Kvantum Tyresö
Vår vision på Ica Kvantum Tyresö är att ha Tyresös mest nöjda kunder - och medarbetare! Är
du vår nästa stjärna i delikatessen?
Hos oss på ICA Kvantum Tyresö ska det vara enkelt och inspirerande att handla! Hos oss är
kunden alltid i centrum och vårt gemensamma intresse är matglädje. Vi tror på ett inkluderande
arbetssätt med team-anda som stärks av daglig problemlösning.
Våra kärnvärden på ICA Kvantum Tyresö
- Inspiration
- Glädje
- Stolthet

Om tjänsten
Sista ansökningsdag:
2023-02-02
Tillträde:
2023-04-01
Ansökan kräver:
- Videosvar
- CV
Anställningsform:
Deltid

Tycker du om att driva försäljning, ta ansvar och att arbeta i en fartfylld arbetsmiljö? Är du
målinriktad, noggrann och engagerad? Då är ICA Kvantum Tyresö rätt plats för dig!

Lön:
Enligt kollektivavtal

I hjärtat av butiken hittar du vår manuella delikatessdisk som är över 15 meter lång och fylld
med produkter för alla tillfällen. Vi har allt ifrån lyxiga iberico-skinkor till frukostpålägg.
Delikatessen bjuder på varor från fjärran men även från Svenska klimatcertifierade gårdar.

Tjänstens adress:
Östangränd 2
13540 Tyresö

I delikatessens kök gör vi egentillverkade smörgåstårtor, räkmackor, olika pastasallader,
grönsallader och mycket mer. Hos oss hittar dessutom godsaker som hängmörat kött samt
färsk fisk och skaldjur från Bergfalk. Med leverans upp till 6 dagar i veckan ser vi till att alltid
kunna erbjuda så färska varor som möjligt. Vi följer WWFs rekommendationer för att bidra till
ett mer hållbart fiske och säljer därför inte rödlistad fisk eller skaldjur.
Vi är alltid intresserade av att komma i kontakt med ambitiösa och drivna människor som delar
vår passion för mat och service! Här är du som är intresserad av tjänst i vår delikatess
välkommen att skicka in din spontanansökan till oss.

Annonsens URL
https://job.yobber.se/Ad/3288

Kontaktuppgifter:
Olivia Förberg
olivia.forberg@kvantum.ica.se
084487165
Arbetsgivare:
ICA Kvantum Tyresö
Östangränd 2
135 40 TYRESÖ
https://icatyreso.se/

