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Avdelningsansvarig Bageri
Tyresö, ICA Kvantum Tyresö
Vi söker nu en ledare till teamet i bageriet!

Om tjänsten
Sista ansökningsdag:
2022-08-31

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 laganda som stärks av daglig problemlösning.

Tillträde:
2022-08-31

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!

Ansökan kräver:
- Videosvar
- CV

Som medarbetare på bageriet bakar du dagsfärskt bröd och fika, spritsar semlor, fyller
kakburkar och mycket mer! Du har intresse för skapande och har kunskap om sortimentet. Är
effektiv och ha förmåga att prioritera. Du har kunskap i grundläggande butiksekonomi, gärna
tidigare vana från Store Office och AoB. Du har ett kreativt sinne och är en idéspruta för nya
goda ting och sortiment som blir kundens nya favorit.
Vi tror på ett arbetssätt med ständiga förbättringar. Som butiksmedarbetare vill vi att du ska ha
förmågan att vända utmaningar till möjligheter. Vi strävar alltid efter att arbeta efter LEANprinciper genom att ständigt vidareutveckla driften, fokusera på nyckeltalen och göra vardagen
enklare! Som butiksmedarbetare hos oss ska du bidra till att vi ständigt lever upp till vår vision
om att ha Tyresös mest nöjda kunder - och medarbetare.
Våra kärnvärden på ICA Kvantum Tyresö
- Inspiration
- Glädje
- Stolthet
Tjänsten är en deltidstjänst om 35 timmar i veckan med start efter sommaren.
Exempel på arbetsuppgifter:
Driva försäljning och säkerställa optimal drift inom varuavsnittet gällande beställning,
varuförsörjning, påfyllning, frontning, datumkontroll, förhandsorder, prisinformation etc.
Optimering av butikens drift genom att följa och vidareutveckla butikens rutiner
Driva och följa upp nyckeltal kopplat till svinn och försäljning
Säkerställa försäljning och lönsamhet ute i butiken genom planerade aktiviteter
Skapa engagemang och driva medarbetare på avdelningen
Leverera service av världsklass
Aktivt medverka till att skapa en trevlig arbetsplats som bär upp ICA Kvantum Tyresös
kärnvärden
Kvalifikationer:
Du har arbetat med bröd i butik eller på bageri i en ansvars- och/eller ledarroll
Goda kunskaper i svenska
Meriterande:
Arbetserfarenhet från tjänst inom ICA eller annan butikskedja inom dagligvaruhandeln på en
brödavdelning
Goda kunskaper inom orderhanteringssystemet AoB, affärssystemet Store Office samt
egenkontroll
Relevanta utbildningar inom dagligvaruhandeln
Som butiksmedarbetare lägger vi stor vikt vid personliga egenskaper:
Ansvarstagande – Du har hög arbetsmoral
Entreprenörskap – Du stimuleras av att få frihet under ansvar
Strukturerad – Du gillar att följa och vidareutveckla rutiner
Fysiskt aktiv – Du gillar att ha en aktiv arbetsplats
Flexibel - Du ställer upp vid behov
Arbetsglädje – Du medverkar till ett positivt arbetsklimat med fokus på arbetet
Kunden i centrum – Du är professionell i kundmötet och tycker alla kunder är viktiga
Prestigelös – Du ser alla arbetsuppgifter som lika viktiga

Anställningsform:
Heltid
Lön:
Enligt kollektivavtal
Tjänstens adress:
Östangränd 2
13540 Tyresö
Kontaktuppgifter:
Olivia Förberg
olivia.forberg@kvantum.ica.se
08 448 71 65
Arbetsgivare:
ICA Kvantum Tyresö
Östangränd 2
135 40 TYRESÖ
http://kvantumtyreso.se

Vi hanterar ansökningarna löpande, med tillträde enligt överenskommelse.
Missa inte denna chans - varmt välkommen med din ansökan Idag!
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