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Spontanansökan
Gustavsberg, ICA Maxi Värmdö
OM OSS
Vi på ICA Maxi Värmdö ligger alltid steget före. Därför kan du alltid lämna in en
spontanansökan om vi inte har några lediga tjänster ute. Hos oss får du ett härligt och
utvecklande jobb med trevliga kollegor!
Utöver en fantastisk ICA Maxi-butik med superbra sortiment har vi Värmdös godaste burgare;
Burgers Shakes n'Stuff's! Vi har fler visioner för vår butik och du har en chans att få vara med
på resan.
DINA ARBETSUPPGIFTER
Att arbeta i vår butik innebär att man hjälper till där det behövs. Vanliga arbetsuppgifter är att
du arbetar i kassan, plockar varor ute i butiken, arbetar i delikatessen, bageriet, online, fukt &
grönt, förbutiken eller hjälper våra kunder att hitta det de letar efter. Dagarna kan variera
väldigt mycket och det är de som gör det så roligt att arbeta på ICA!
Öppettiderna i butiken är mån-sön kl. 07:00-22:00. Arbetet kan infalla under vardagar och
helger samt innefatta morgonarbete, dag- och kvällsarbete. Arbetstiderna varierar mellan kl.
05:00-22:30.
DIN PROFIL
För att trivas hos oss bör du inte vara rädd för att ta egna initiativ, vara öppen för att lära dig
nya arbetsuppgifter och gärna ha ett helikopterperspektiv för att se var man kan tänkas
behöva hjälpa till. För att arbeta i kassan ska du vara minst 18 år och för varuplock ska du vara
minst 16 år.
OM REKRYTERINGEN
I din ansökan kommer du att få besvara tre videofrågor samt bifoga ditt cv och 1–2 st.
referenser. Referenser kan t.ex. vara en tidigare arbetsgivare, kollega, lärare eller mentor. Vi
tar endast emot ansökningar via Yobber.

Vi ser fram emot din ansökan!

Annonsens URL
https://job.yobber.se/Ad/3615

Om tjänsten
Sista ansökningsdag:
2022-05-31
Tillträde:
enl. ök.
Ansökan kräver:
- Videosvar
- CV
- 1-2 st. referenser
Anställningsform:
Extra
Lön:
Enligt kollektivavtal
Tjänstens adress:
Afrodites väg 6
13444 Gustavsberg
Kontaktuppgifter:
magdalena.adeen@maxi.ica.se
Arbetsgivare:
ICA Maxi Värmdö
Afrodites väg 6
134 44 Gustavsberg
https://www.ica.se/butiker/maxi/varmdo/maxiica-stormarknad-varmdo14819/start/

