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BÅRD FRØYSETH (24)

Best i kassen 
Meny Drøbak, Frogn, Akershus 

Jeg har jobbet omtrent ti år i bran-
sjen, nå som kassaleder. Jeg er sporty, 
strukturert, hjelpsom, pliktoppfyllende 
og nøye. Positive kunder og kolleger 
gjør dagen topp. Bransjen er under-
vurdert; det er mer fart og  spenning 
enn mange tror.

Favorittrett: Hjemmelaget lasagne

Visste du at over 40 000 mennesker er tilknyttet 

 NorgesGruppen? Her forteller fem av dem om hvorfor  

de trives på jobb.

KARRIEREMULIGHETER
Dagligvarebransjen gir gode og vari-
erte karrieremuligheter. For alle unge 
som har sin første jobb er det mye å 
lære om blant annet kundebehandling, 
varehåndtering og arbeidsprosesser.

KRISTIN B. ARNTZEN (37)

Alltid noe nytt å lære 
Kjøpmann, Joker Sørvågen 
Jeg er optimistisk, engasjert og 
kunnskaps søkende. Selv om dette er en 
trygg og god jobb, er det alltid noe nytt 
å lære.

Favorittrett: Indisk gryte med frisk 

koriander, papadums, ris, nanbrød og 

mangochutney, eller vennemiddager der  

alle bidrar 

KRISTOFFER KJELDSBERG (33)

Rett fra  
skolebenken
Kjøpmann, Joker Gan, Fet kommune

Jeg har jobbet i bransjen siden videre-
gående. Det er hyggelig og sosialt. 
Man får tidlig ansvar og ledererfaring, 
og det er gode karriere muligheter. Det 
passer godt for meg som er positiv, 
løsnings orientert og litt utålmodig.

Favorittrett: Hvit fisk med passende vin

TORE SOLSTAD (40)

Fra pølsemaker  
til daglig leder
Eurospar Brokelandsheia, Aust-Agder

Jeg er en blid, positiv, snill, bestemt 
og impulsiv person som elsker jobben 
min. Fornøyde medarbeidere og 
kunder gjør dagen min god! Det er 
mange muligheter i bransjen: jobbe 
som pølsemaker, kokk eller på kontor, 
post og bank.

Favorittrett: Biff

VALDAS POCIUS (26)

Lidenskapelig  
lagerarbeider 
ASKO, Kalbakken, Oslo 
Før var jeg bilmekaniker i Litauen, 
nå er jeg en lojal og arbeidsom lager-
medarbeider med stor respekt for 
andre. En god dag på jobb er å være 
omgitt av hyggelige kolleger som 
hjelper hverandre.

Favorittrett: Stekte egg med  

vårløksalat og fullkornbrød
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En mangfoldig  
arbeidsplass




