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КАРИЕРА В JYSK
В JYSK има много пътища за развитие. 
Единственото условие е да покажете 
отдаденост, а ние ще ви посрещнем с 
възможности. 

Нашият успех зависи от успехите на нашите служители, 
защото вярваме, че когато те се развиват - ние растем с 
тях. Ето защо разработихме встъпителни и обучителни 
прграми за всяка позиция и всеки служител.

Кариерно развитие 

Ако имате правилното отношение, амбиция и 
мотивация:

• ВИЕ може да изградите кариера

• ВИЕ ще получите обучение

•  ВИЕ се присъединявате към нашите вътрешни 
програми за обучение

•  ВИЕ можете да разчитате на Вашия екип

• ВИЕ ще бъдете чути

• ВИЕ участвате активно

В голяма организация, като JYSK винаги ще има повече 
от една възможност за развитие; можете да станете 
инструктор, да участвате в откриването на новите 
магазини или да бъдете ментор. Можете да приемете 
предизвикателството на различни задачи по света, в 
главните офиси или в логистичните центрове. 

За повече информация относно възможностите, моля 
свържете се с отдел Човешки Ресурси.

Знаете ли, че ...
•  68% от управителите на магазини са служители, които 

са повишени?

•  в JYSK можете да достигнете до върха?
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 Стажант управител на магазин (SMT)

•  За да станете SMT трябва да покажете проактивност и 
гъвкавост.

•  Целта е 80% от SMT да получат свой собствен магазин в 
рамките на една година.

•  Обучението на SMT комбинира формално обучение, 
работа в екип, менторство и практични задачи.

 Стажант регионален мениджър (DMT)

•  За да станете DMT трябва да покажете, че притежавате 
добър търговски нюх и устрем за постигане на 
резултати.

• DMT програмата се базира на специфични задачи, 
които подпомагат тяхното развитие в определения 
регион.

•  Ще бъде проведено специално обучение по 
комуникации, управление от разстояние и участие в 
проекти.

 Стажант търговски мениджър (RMT)

 •   За да станете RMT трябва да докажете способността си 
да подобрявате продажбите и резултати на собствения 
си екип, както и да искате повече от тях.

• RMT се подготвя за роля в екипа на кънтри мениджъра.

•  Програмата за RMT се базира на специфични задачи, 
които подпомагат тяхното развитие в собствената 
страна.
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