Med kunden i fokus

Välkommen till ett personligare
ICA KVANTUM Stenungsund!
Att vara ICA-handlare innebär ofta många stora utmaningar. Vi lever i en bransch som ofta ställs inför nya
utmaningar. Hur svårt kan det vara att sälja mat? Mat behöver ju alla människor! Ja, det enkla är ofta det
svåra. Visst behöver alla mat och just därför är vår bransch ofta föremål för granskning – med all rätt. Det
är som det ska vara.
Vardagen som ICA-handlare på ICA KVANTUM i Stenungsund fylls av spännande utmaningar, med allt
från myndighetskrav, påverkansgrupper och arbetsmiljöhänsyn, till härliga synpunkter och önskemål från
er kunder. Det är stimulerande!
Nyligen blev vi återigen certifierade för vår arbetsmiljö enligt ISO 45001 och vi behåller vår ledarposition
bland Sveriges livsmedelsbutiker som den första (kommer vi alltid att vara såklart) och troligtvis fortfarande den enda som är arbetsmiljöcertifierad. Certifieringen innebär bland annat att vi är en trygg
arbetsplats för våra medarbetare. Trygga anställningar och en god arbetsmiljö borgar för en stabil affärsverksamhet, som i sin tur ger våra kunder det de efterfrågar. Detta ger hållbarhet på sikt och ett tillfredsställande arbetssätt!
I hela mitt ICA-handlarliv har jag arbetat med lägre påslag på varorna än mina kollegor. Tanken är att
genom större volymer kunna pressa priserna ut till kund och det är ett arbetssätt som vi fortfarande lever
efter.
Som ICA-handlare vill jag vara en del av samhället och ICA KVANTUM har under en lång rad år haft ett
brett samarbete med många av regionens större idrottsföreningar. Ni kunder möter periodvis idrottande
ungdomar som hjälper till att packa matkassarna. Men vi satsar inte bara på idrott: vi sponsrar även de
fantastiska verksamheterna ’Bräcke Diakoni’ och ’Hos Marta och Maria’. Vi har ett stort och mångårigt
samarbete med både grund- och gymnasieskolor från vilka vi tar in många praktikanter, plus att vi är
rådgivare åt flera UF (Ung företagsamhet) och är med i skolans “draknäste”.
ICA KVANTUM i Stenungsund är i hög grad ett familjeföretag, som leds av mig och min hustru Maria. Vi
har sex härliga barn och flera av dem möter ni, eller har mött, som medarbetare i vår butik.
Min stora musikidol är Elvis Presley – The King. Själv har jag alltid haft “Kunden är kung” som rättesnöre.
Erfarenheter från mina butiksår har vidgat mitt synsätt och lärt mig se glädjen i ett bra samarbete med
medarbetarna. Numera är synsättet “Kunden är kung, men engagerade medarbetare är förutsättningen”.
Mitt motto är: Det finns alltid plats för den bäste!
Välkommen till oss!
/Robert Larsson med personal
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Lyxiga räkmackor
Vi tillverkar själva våra räkmackor till ett mycket
förmånligt pris. Rejält med handskalade räkor av
högsta restaurangkvalitet. Snabbt, enkelt och lyxigt.

Säljare Martina

Dagens lunch
I vår fräscha lunchbuffé plockar du åt dig precis det du
vill ha i den mängd du behöver för att bli härligt mätt.
Du väljer mellan två varma rätter varje dag, tillagade
av butikens egen kock. Genom att laga vår egen mat
i butiken lyckas vi rädda runt fem ton mat varje år
som annars hade blivit matsvinn. Detta är något vi är
otroligt stolta över och det är jätteroligt att höra hur
mycket ni kunder uppskattar dagens lunch!

Lunchstammis Fredrik

Deli & catering
I vår deli hittar du allt från klassiska charkvaror till
spännande nyheter från världens alla hörn. Vår
kunniga personal hjälper dig med att fixa en god
frukost, en härlig tapasbuffé, catering på din fest
och så mycket mer. Våra populära grillade kamben
finns förstås också alltid här.

Säljare Josefine

Plockchark – ett enklare sätt att
välja svenskt på charkbrickan

Totalrenoverad butik
Vi har nyligen renoverat och byggt om hela vår
butik. Butiken har blivit luftigare, fräschare och
snyggare, näst intill allt har bytts ut. Hyllor och
inredning är nya och moderna, gamla kylar och
frysar har bytts ut till nya miljövänligare alternativ. Vi har även ny och förbättrad självscanning
som gör din handling smidigare.
En helt ny butik med samma härliga personal. Vi
hoppas att ni ska komma att trivas ännu bättre
med att handla hos oss i fortsättningen!

Säljledare Janni och säljare Robin

Engagerad personal sätter
kunden i fokus
För oss som arbetar på ICA Kvantum i Stenungsund
är mötet med våra kunder höjdpunkten på arbets
dagen. Det är kunden som sätter guldkant på
tillvaron samt är med och skapar engagemang hos
vår personal.

Säljledare Pernilla

För oss är det viktigt att inte bara vara en butik i
mängden, utan att vi är en plats där man känner
sig välkommen och möts av kunniga medarbetare.
Vi får dagligen trevlig återkoppling av våra kunder
som berömmer oss.
Många av våra anställda har arbetat länge hos
oss. Vi får ofta höra av vår personal att vi är en bra
arbetsplats där man trivs och har kul tillsammans.
För oss är det viktigt att ge våra medarbetare möjlighet till utveckling genom t ex utbildning inom
företaget eller arbete inom våra olika avdelningar.
Säljledare Åsa

Närproducerat
gott bröd!
Vi är den fullsorterade lokala bagarn med allt från matbröd och
frukostfrallor till bakverk och kaffebröd. Vi erbjuder även färdiga
smörgåsar, tårtor och smörgåstårtor! Läs mer på www.bagarn.se.

Handla online
På vår hemsida kan du i lugn
och ro beställa dina varor.
Välj själv om du vill hämta i
vår butik eller om du vill ha
det hemkört. När du beställt
dina varor kan du hämta dem
redan nästa dag, eller när
det passar dig. Det är enkelt,
smidigt och bekvämt!

www.ica.se/kvantumstenungsund
Säljledare Viktoria och försäljningschef Albin

Prova gärna vår
självscanning!
I självscanningens utcheckningsområde får du ett
personligt möte med våra självscanningsvärdar,
vi finns där för att hjälpa dig.
Förutom att du får en smidig inköpsrunda medverkar du till en god arbetsmiljö och vår kassa
personal får möjlighet till ett mer rörligt och
varierat arbete.
För att självscanna behöver du vara ”stammis”
på ICA. Stammis blir du genom att registrera dig i
kassan eller via ica.se.
Säljledare Emma och Erica

Pssssst! Laddar du ner ICA-appen kan du skapa
din inköpslista direkt i mobilen. Listan laddas
automatiskt ner i scannerhandtaget när du handlar. Du kan enkelt bocka av dina varor allteftersom du handlar.
I ICA-appen finns ditt ICA stammiskort digitalt,
du kan bl a använda det för hämta ut en scanner.

Vi värnar om miljön genom att arbeta med lokala
odlare i närområdet för att alltid ha nya friska
blommor på ICA Kvantum i Stenungsund

www.blomsterboda.se
Följ oss gärna på Facebook och Instagram

Certifiering
ICA KVANTUM Stenungsund behåller
ledartröjan i svensk dagligvaruhandel,
bland annat gällande en god arbetsmiljö!
2017 var vi den allra första dagligvarubutiken i Sverige att bli arbetsmiljöcertifierad enligt OHSAS 18001. Cirka
ett år senare kom en ny standard som
heter ISO 45001, vilken vi också var
den första dagligvarubutiken att certifiera oss i. Nu har vi återigen lyckats
certifiera oss en ny 3 årsperiod!
Vi är mycket stolta och glada över vår
arbetsmiljöcertifiering!

Robert med arbetsmiljösamordnare Josefin

Fyra generationer stammisar från samma familj
Tommy och Ewa-Lill älskar vår butik

Vi är experter på kyl- och värmeinstallationer och erbjuder allt
från projektering och konsultation till installation och heltäckande
service – helt efter dina behov och önskemål.

Vi har skyddat hem och arbete
sedan 1934.

www.kylbolaget.se

www.securitas.se

Föreningsliv och lokalt
samhällsengagemang
För oss är det viktigt att göra samhällsnytta. Det
gör vi genom att sponsra lokala idrottsklubbar och
föreningar, samt genom att engagera oss i samhällsnyttiga tjänster. Företagsmässan, glädjeresan,
Stenugnsunds handel är ett axplock av det som
ligger oss varmt om hjärtat.
För oss är det viktigt att hjälpa ungdomar ut i
arbetslivet. Detta gör vi genom att erbjuda praktikplatser som ofta leder till ett första jobb.
Maria, representant
Stenungsund konståkningsklubb

Robert med stammisarna
Inga-Britt och Margret
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www.aromafrukt.se

Stammisarna Kent och Gittan

ICA KVANTUM Stenungsund
Vassgatan 1
444 31 Stenungsund
0303-72 62 00

Välkomna till oss!
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