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KARIÉRA V JYSKU

JYSK nabízí mnoho pracovních příležitostí. 
Prokážete-li odhodlání, získáte nové příležitosti. 

Náš úspěch závisí na úspěchu všech našich zaměstnanců, 
protože jsme přesvědčeni o tom, že rozvoj našich 
zaměstnanců je i náš rozvoj. Proto jsme vyvinuli vstupní 
a tréninkové programy pro každou pracovní pozici, pro 
každého zaměstnance. 

Profesní rozvoj 

Pokud prokážete správný přístup, cílevědomost 
a motivaci

•  můžete budovat svoji kariéru

• na pozici vás vyškolíme

• zapojíte se do interních školicích programů

• můžete se spolehnout na svůj tým

•  budeme vás vnímat a naslouchat vám

• zapojíme vás

Ve velké společnosti jako je JYSK naleznete vždy mnoho 
příležitostí. Můžete se stát interním školitelem, účastnit se 
otevírání nových prodejen, nebo se stát mentorem.

Získáte příležitost pracovat v zahraničí, na centrálách anebo 
v distribučních centrech. 

Pokud chcete zjistit více o těchto příležitostech, kontaktujte 
oddělení HR.

Věděli jste, že...

•  68 % manažerů prodejny získalo svoji pozici díky povýšení 
v rámci firmy?

•  se v JYSKu můžete dostat až na úplný vrchol?
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 Manažer prodejny v zácviku (SMT)

•  Abyste se stali SMT, musíte projevit iniciativu a flexibilitu.

•  Cílem je, aby 80 % SMT získalo do roka svoji vlastní 
prodejnu.

•  Školení SMT zahrnuje vzdělávání, práci ve skupině, 
odborné vedení a praktické úkoly. 

 Oblastní manažer v zácviku (DMT)

•  Abyste se stali DMT, musíte projevit obchodního ducha a 
schopnosti obchodníka zaměřeného na výsledky.

•  Program DMT spočívá ve specifických úlohách, které mají 
podpořit  rozvoj v rámci vlastní oblasti.

•  Zúčastněte se školení zaměřených na komunikaci a řízení 
lidí na dálku, stejně jako projektů napříč regiony. 

  Obchodní ředitel v zácviku (RMT)

 •  Abyste se stali RMT, musíte projevit schopnost prodávat 
a dosáhnout výsledků s pomocí vlastních zaměstnanců a 
ukázat, že chcete víc.

•  RMT se připravuje na svoji roli spolu s vedením 
společnosti.

•  Program RMT spočívá ve specifických úkolech, které mají 
podpořit rozvoj v rámci země.
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