
  
 

Asker Produkt AS er en VEKST-bedrift i Asker. Vi er en bedrift som gir alle en sjanse til å lykkes. Hos oss jobber personer 
med nedsatt funksjonsevne, og vi er spesialister på arbeidsinkludering. Våre produkter er laget med ekstra kjærlighet og en 
god porsjon stolthet.  
Vårt formål er: Asker Produkt gir individuell fagopplæring og arbeidsinkludering gjennom produksjon av varer og tjenester 
markedet etterspør. 
Vår visjon er: Asker Produkt skal sette standarden til arbeidsinkludering gjennom tilpasset fagopplæring. 
Våre ansatte yter sitt aller beste for kunder og samarbeidspartnere. Asker Produkt leverer alt fra turskilt til det vi mener er 
Askers beste catering, brødvarer og kaker. Den Glade Baker er Asker Produkts bakeriutsalg i Asker sentrum, og videre leverer 
vi brød, kaker og catering til kantiner og bedriftskunder. 
Vi har tro på at arbeidslyst skapes gjennom gode opplevelser, humør og trivsel. Våre verdier er glad, dyktig og pålitelig.  Se 
www.askerprodukt.no .   

 
Butikkleder Den Glade Baker 

100 % stilling  
 

Ansvar og hovedarbeidsoppgaver:   
 

Drift av bakeri og lokale salgsaktiviteter med påfølgende salgs- og budsjettansvar 
Bemanningsplan og daglig oppfølging av personalet 
Gi opplæring og veilede ansatte i produksjon og kundebehandling 
Kundebehandling og produktveiledning med fokus på mersalg 
Varebestilling og kostnadskontroll med fokus på varekost og IK-mat. 

 

Kvalifikasjoner og interesser:  
 

Erfaring fra bakeri og/eller dagligvare, ledererfaring er ønskelig 
Være serviceinnstilt og ha fokus på salg og kundebehandling  
Gode norskkunnskaper, kommunikasjons- og samarbeidsegenskaper  
God kunnskap om IK-mat og gode IT ferdigheter 
Gjerne kompetanse innen bruk av sosiale media 
Like å veilede mennesker, gjerne pedagogisk bakgrunn  

 

Personlige egenskaper  

 

Ansvarsbevisst og pliktoppfyllende 
Serviceinnstilt og selvstendig 
Strukturert og ryddig 
Proaktiv, initiativrik og engasjert 

Arbeidstid i henhold til arbeidsplan. 

Relevant arbeidserfaring kan kompensere for manglende utdannelse. Personlig egnethet vil vektlegges.  
Oppstart vil være 7. august. 

Vi tilbyr 

Hos Asker Produkt vil du arbeide i en hverdag preget av høy aktivitet, spennende utfordringer og hyggelig 
arbeidsmiljø. Hovedkontoret holder til i nye lokaler sentralt i Asker.  Lønn etter avtale, lovpålagte 
forsikringsordninger og en gunstig pensjonsordning 

Spørsmål kan rettes til salgsleder Sara Mortensen tlf. 469 55 559 / 400 67 700.  
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