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Medarbetare Delikatessavdelning
Lidingö, ICA Kvantum Lidingö
Vår vision ”Grönast på ön”! Ett ständigt pågående arbete hos oss för att sälja varor hållbart
med fokus på Hälsa, Miljö & Ekologi. Förutom vårt stora miljöfokus är vi en matinspirerande
butik som satsar på bra färskvaror och hög personlig service. Nöjda kunder är det viktigaste för
oss och vi vill alltid ge bästa möjliga service och försöka överträffa våra trevliga kunders
förväntningar. Vi vill att både kunder och personal ska längta till oss!
Förutom vårt stora miljöfokus är vi en matinspirerande butik som satsar på bra färskvaror och
hög personlig service. Nöjda kunder är det viktigaste för oss och vi vill alltid ge bästa möjliga
service och försöka överträffa våra trevliga kunders förväntningar. Vi vill att både kunder och
personal ska längta till oss!
Vi söker dig som älskar ochkan skapa glädje och energi i din arbetsdag med kunder och
medarbetare.Du kommer att ingår i teamet och driften av vår manuella delikatess där ni arbetar
som ett lag och självklart stöttar varandra.
Som person är du positiv, engagerad och serviceminded. Du sätter alltid kunden först och
sprider gärna glädje till både kunder och kollegor. Vidare är du stresstålig och trivs med att
arbeta i ett högt tempo. Du kan enkelt prioritera och strukturera upp arbetet. Du bör även
behärska svenska språket i både tal och skrift. Butiken satsar mycket på utbildningar, och för
rätt person finns goda möjligheter till utveckling inom företaget!
Tjänsten är på heltid /deltid 75% med schemalagda arbetstider främst vardagar Intervjuer sker
löpande, så skicka in din ansökan redan idag!
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