Kjelstad Bakeri AS er en del av Nærbakst AS som er en sammenslåing
av tidligere familiebedrifter med lange tradisjoner i store deler av
Norge, og hvor håndverket og førsteklasses råvarer har sterk i fokus.
Fersk glede - hver eneste dag!

Vi er i dag en av Norges største bakeriutsalgskjeder med våre 60 utsalg
som dekker områdene på Østlandet, Sørlandet, Rogaland, Telemark og
Trøndelag. Vi har ambisjoner om vekst, og åpner et nytt bakeri utsalg på
Lena i Østre Toten.
Bakeriutsalget vil ligge i Lena Handelspark i nærheten av Rådhus,
skysstasjon, vinmonopolet, skoler, apotek og Rema 1000.
Vi søker etter avdelingsleder og medarbeidere til vårt nye bakeriutsalg
på Rådhusplassen på Lena.

AVELINGSLEDER:

Vi søker deg som ønsker å betjene våre kunder på en vennlig
og selgende måte. Du liker å ta vare på gjester og ansatte rundt deg,
og synes det er spennende med salg og den gode opplevelsen,
og markedsføring.
Hovedansvaret vil være å sørge for den beste kvalitet på alle produkter
vi leverer fra oss, produktutvikling, varebestilling, personalansvar
og kundekontakt både i utsalget og ut mot lokale bedrifter.
Som leder er du med å bygge en kultur på stedet, hvor initiativ er viktig,
egenutvikling, samarbeid, kvalitet og lidenskap er våre viktigste verdier.
Ved å være mye tilstede i hverdagen, får du muligheten til å treffe
kunder, ta vare på stedet og bidra med egne tanker og ideèr.
Vi søker personer som er positiv til nye utfordringer, glad i høyt tempo
og har ett ønske om å bli bedre. Du er glad i å jobbe i team, bygge
team, er flink til å inspirere og trives med å se de rundt deg lykkes.
Du drives av gode resultater, og ser raskt etter løsninger på utfordringer
som dukker opp.
Vi søker deg med erfaring.

BUTIKKMEDARBEIDER:

Vi søker butikkmedarbeidere med relevant arbeidserfaring.
Arbeidsoppgaver vil blant annet være salg av bakervarer,
kundeekspedering, stenging/åpning av butikk, tilberedning
av mat og drikke og daglig renhold.
Du må være selvstendig, engasjert, serviceinnstilt, positiv og blid.
Det er viktig at vedkommende trives med en hektisk hverdag med
høyt tempo.
Skriftlig søknad med bilde og 2 referanser sendes:
Kjelstad Bakeri AS
ATT: Terje Nereng
Industriveien 10, 2850 Lena
Spørsmål knyttet til stillingene, kontakt: terje@kjelstad.as
Søknadsfrist: snarest. Husk å merke søknaden med stilling

