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JYSK CAREER
Vi har mange karrieremuligheder i JYSK. 
If you bring dedication, you will meet 
possibilities.

Vores succes afhænger af vores medarbejdere, da vi tror 
på at når vores medarbejdere udvikler sig, udvikler vi 
os. Derfor har vi udviklet introduktions- og 
træningsprogrammer til alle jobs.

Karrieremuligheder

Har du de rigtige holdninger, engagement  
og ambitioner, så kan

• DU opbygge en karriere

• DU få ‘on the job’ træning

•  DU være en del af vores interne træningsprogrammer

• DU regne med dit team

• DU blive set og hørt

• DU blive involveret

I en så stor organisation som JYSK vil der altid være 
mange muligheder. Du kan blive en af vores interne 
trainerteam, være med til at åbne nye butikker eller blive 
en mentor for nye talenter. I JYSK er der også muligheder 
for at få job på hovedkontoret eller på distributionscentret.

Vidste du at….

•  55 % af de danske SM’ere er tidligere elever  i JYSK?

•  60 % af de danske DM’ere er tidligere SM’er  i JYSK?

UK

Bring 
dedication.

Meet 
possibilities.

 Talent

•  For at komme på Talentholdet, kræver det at du kæmper for 
at opnå resultater og er opsøgende for egne muligheder. 

•  Talentholdet er primært praktisk træning i egen butik og 
udvalgte samlinger for Talentholdet.

 Store Manager Trainee (SMT)

•  For at blive SMT skal du vise store fleksibilitet og proaktivitet.

•  80% af vores SMT’er får deres egen butik inden for et år. 

•  SMT uddannelsen kombinerer gruppearbejde, undervisning 
og praktisk træning i en mentorbutik.  

 District Manager Trainee (DMT)

•  For at blive DMT skal du vise evnen til at være en 
resultatorienteret købmand. 

•  DMT uddannelsen er baseret på praktisk træning i forhold 
til udvikling i eget distrikt. 

•  Der vil være specifik træning i kommunikation, distance 
ledelse og deltagelse i opgaver på tværs af regionen.

 Retail Manager Trainee (RMT)

•  For at blive RMT skal du udvise en evne til at skabe salg og 
resultater gennem dit team og vise at du vil mere. 

•  En RMT vil blive forberedt til at have en rolle i det danske 
Country Management team. 

•  RMT programmet indebærer specifikke opgaver i at 
udvikle landets personale.  
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