
Säljledare till Kvantumköket 

Är du en person som helhjärtat går in med Engagemang i dina arbetsuppgifter? 

Söker du Utveckling och vill arbeta inom ett ständigt växande bolag? 

Brinner du för Service och vill överträffa våra kunders förväntningar? 

Är du en glad, ansvarstagande person som vill vara med och bidra till vår positiva Gemenskap? 

Om tjänsten:  

Som säljledare skapar du förutsättningar för personalen att uppnå avdelningens nyckeltal genom 

proaktiv sälj och säljande exponeringar med fokus på måltid och enkelhet. Du arbetar nära din 

försäljningschef och tillsammans säkerställer ni att den dagliga driften i avdelningen håller hög 

lägstanivå och utvecklas framåt. Du säkerställer att avdelningen går med lönsamhet med fokus på 

försäljning, marginal och svinn. Du planerar, genomför och engagerar personalen för olika 

säljkampanjer och måltidsexponeringar med mera.  

Som person:  

Du föregår med gott exempel och har hög social kompetens med positiv inställning som smittar av sig 

till både medarbetare och kunder. Vi ser att du är resultatorienterad och har en stark drivkraft som 

skapar en effektiv butiksdrift. Genom din kreativitet skapar och utvecklar du nya lösningar för måltiden 

och kommer med idéer som driver butiken framåt. Det är enkelt att samarbeta med dig där du är van 

med att snabbt kunna flytta fokus mellan olika arbetsuppgifter och uppskattar utmaningen att aldrig 

riktigt veta hur dagen kommer att bli.  

Kvalifikationer: 

• Erfarenhet och god kunskap inom färskvaror och kundservice 

• Erfarenhet eller utbildning inom kallskänk / varmkök 

• Kunskap i grundläggande butiksekonomi  

• God vana av säljande exponeringar, service & sälj samt i coachning utav medarbetare  

• Det är meriterande om du har erfarenhet av butiksledarutbildningar samt ordersystem som 

AoB eller Store Office. 

Är du intresserad av att jobba tillsammans med oss? Ansök redan idag, dock senast den 18/7-21. 

Tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen. Vi gör löpande urval. 

Vid frågor kontakta Veronika Frohm jobbansokan.varnamo@kvantum.ica.se 

Anställningsform 

Tillsvidareanställning, deltid 30h/v, med provanställning på 6 månader 

Tillträde 

Enligt överenskommelse.  

Sista ansökningsdag 

2021-07-18 

Lön 

Kollektivavtal med Handelanställdas förbund 

Om oss 

ICA Kvantum Värnamo slog upp dörrarna redan år 1997 och har sedan dess varit en stor del av 

vardagen för många Värnamobor. Vi är idag ca 95 anställda med en omsättning på 250mkr och är den 

störta dagligvaruaktören i Värnamo 

Vi är den matglada butiken som tror på att vara en del av din dag. Vår butiks vision är att vara 

Värnamos självklara plats för mat, människor och utveckling 

Vidare arbetar vi på Ica Kvantum Värnamo med LBD, Ledande ButiksDrift. Det innebär att vi försöker 

att varje dag ska bli lite bättre, både för oss själva, medarbetare och kunder. 


