Värnamo

Ica Kvantum i Värnamo slog upp portarna 1998. För närvarande är vi ett härligt gäng
på närmare 70 anställda. Vi erbjuder dig en attraktiv arbetsplats där du får jobba
både självständigt och i vårt härliga team. Vi månar om att våra medarbetare ska
trivas och vara stolta över sitt arbete. Vi värdesätter engagemang, vilja, kunskap
och omtanke. Vi är den personliga och kundvänliga matbutiken som erbjuder våra
kunder ett brett sortiment av dagliga varor, hög kvalitet och låga priser.

Medarbetare Kvantumbageriet
Vi söker en noggrann medarbetare till vårt Bageri, främst konditor. Att
genom arrangemang och kunskap lyfta vår avdelning mot nya mål. Tillsammans med dig utöka sortiment samtidigt komma utmana en helt ny
marknad. Det här är ett jobb för dig som har en stark kreativ ådra, är ansvarstagande, effektiv och samtidigt en glädjespridare som tycker service och
variationen på jobbet.

Kvalifikationer

Vi söker dig som har utbildning inom detta område eller erfarenhet som vi
bedömer likvärdig. Erfarenhet av arbete inom bageri och ICA är meriterande
men inget krav. Som person är du noggrann och har ett självständigt och
strukturerat arbetssätt. Du har god förmåga att skapa intressanta produkter
till våra kunder. För att passa för jobbet behöver du ha en förmåga att
balansera mellan serviceperspektiv och intern kontrollfunktion.

Medarbetare Kvantumköket

Vi söker en noggrann medarbetare till vårt Kvantumkök, främst varmkök.
Det här är ett jobb för dig som har en stark kreativ ådra, är ansvarstagande,
effektiv och samtidigt en glädjespridare som tycker om variationen på jobbet.

Kvalifikationer

Vi söker dig som har utbildning inom detta område eller erfarenhet som vi
bedömer likvärdig. Erfarenhet av arbete inom kök är meriterande men inget
krav. Som person är du noggrann och har ett självständigt och strukturerat
arbetssätt. Du har god förmåga att skapa maträtter utifrån vilka råvaror som
finns. För att passa för jobbet behöver du ha en förmåga att balansera mellan
serviceperspektiv och intern kontrollfunktion.

Medarbetare Administration

Vi söker en noggrann medarbetare till administratör med ansvar för kund- och
leverantörsreskontra. Det här är ett jobb för dig som har en stark administrativ
ådra, är ansvarstagande, effektiv och samtidigt en glädjespridare som tycker om
variationen jobbet på Stormarknaden innebär.

Kvalifikationer

Vi söker dig som har utbildning med administrativ inriktning eller annan utbildning/erfarenhet som vi bedömer likvärdig. Erfarenhet av arbete inom butiksadministration är meriterande men inget krav. Som person är du noggrann och
har ett självständigt och strukturerat arbetssätt. Du har god förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift. För att passa för jobbet behöver du ha en förmåga
att balansera mellan serviceperspektiv och intern kontrollfunktion. Befattningen kräver stor integritet och respekt för ansvaret som innebär säkerhet kring
kontant- och pengahantering.

Ansökan och information om tjänsterna

Frågor om tjänsten besvaras via mail samt telefon Rainer Lorenzen
tel. 0370-69 39 01. Ansökan skickas till rainer.lorenzen@kvantum.ica.se.
Ansökan skall innehålla komplett CV och foto. Din ansökan märkes beroende
på vilken av tjänsterna som du söker: medarbetare Bageri, medarbetare kök
eller medarbetare admin. För mer information om tjänsterna besök
platsbanken.

