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CARRIÈRE BIJ JYSK

Er zijn tal van carrièremogelijkheden bij JYSK.  
Wanneer jij je bij JYSK inzet, zal dit worden beloond.

Ons succes hangt af van het succes van al onze 
medewerkers. Want wij geloven dat, wanneer onze 
medewerkers groeien, wij ook groeien. Daarom hebben we 
introductie- en trainingsprogramma‘s ontwikkeld voor elke 
retail functie, voor iedere werknemer. 

Carrière groei

Wanneer jij de juiste houding, ambitie en motivatie laat zien:

• Kan je bij ons een carrière uitbouwen

• Krijg je on-the-job-training

•  Neem je deel aan onze interne trainingsprogramma's

• Kan je rekenen op je team

• Word je gezien en gehoord

• Zal je betrokken worden

In een grote organisatie als JYSK zijn er altijd een aantal 
mogelijkheden; je kan een interne trainer worden, 
deelnemen aan de openingen van de nieuwe winkels of 
je wordt een mentor. Ook kan je worden uitgedaagd door 
verschillende functies in het buitenland. Bijvoorbeeld op de 
hoofkantoren of in de distributiecentra. 

Neem contact op met je HR afdeling, om meer te weten te 
komen over deze mogelijkheden.

Wist je dat... 

•  68% van de Store managers 
intern zijn doorgegroeid?

•  Je de absolute top kan bereiken bij JYSK? 

UK

Bring 
dedication.

Meet 
possibilities.

Country Manager

Financial Manager

Store Concept Manager

Store Supporter

Logistiek Verantwoordelijke

HR Manager

HR Business Partner

HR Consultant

Store Manager

Retail Manager

Store Manager Trainee

Retail Manager Trainee

Assistent Store Manager

District Manager

Gebiedsverantwoordelijke

District Manager Trainee

Sales Assistant

 Store Manager Trainee (SMT)

•  Om SMT te worden heb je je proactiviteit en flexibiliteit 
bewezen. 

•  De bedoeling is dat 80% van de SMT‘ers hun eigen winkel 
binnen één jaar krijgen.

•  De SMT training combineert theoretische opleiding, 
groepswerk, begeleiding en praktische opdrachten.

 District Manager Trainee (DMT)

•  Om een DMT te worden moet je hebben laten zien dat je 
een commercieel en resultaatgerichte ondernemer bent.

•  Het DMT programma is gebaseerd op specifieke taken ter 
ondersteuning van eigen ontwikkeling binnen het district.

•  Er zal een specifieke opleiding in communicatie en 
Distance Management plaatsvinden en deelname aan 
projecttaken over de regio‘s.

 Retail Manager Trainee (RMT)

 •  Om een RMT te worden, moet je hebben laten zien dat je 
omzet en resultaten kunt behalen met behulp van je eigen 
medewerkers en hebben laten zien dat je meer wilt.

•  De RMT wordt voorbereid op een rol in het Country 
Management Team.

•  Het RMT programma is gebaseerd op specifieke taken ter 
ondersteuning van de ontwikkeling in eigen land.
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