
Scandinavian Sleeping & Living

ΚΑΡΙΕΡΑ ΣΤΗ JYSK

Υπάρχουν πολλές ευκαιρίες καριέρας στη JYSK. 
Εάν δείξεις αφοσίωση, θα συναντήσεις τις 
ευκαιρίες.

Η επιτυχία μας εξαρτάται από την επιτυχία όλων των 
εργαζόμενων, καθώς πιστεύουμε ότι όταν εξελίσσονται οι 
εργαζόμενοι, εξελίσσεται και η εταιρεία. Γι‘ αυτό έχουμε 
αναπτύξει Εισαγωγικά και Εκπαιδευτικά προγράμματα για 
κάθε θέση στις πωλήσεις, για κάθε εργαζόμενο.

Επαγγελματική εξέλιξη 

Αν έχεις σωστή διάθεση, φιλοδοξία και κίνητρο: 

• ΜΠΟΡΕΙΣ να χτίσεις μια καριέρα

• ΕΚΠΑΙΔΕΥΕΣΑΙ πάνω στη δουλειά

•  ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙΣ στα εσωτερικά εκπαιδευτικά μας 
προγράμματα

•  ΜΠΟΡΕΙΣ να βασίζεσαι στην ομάδα σου

• ΘΑ σε δουν και θα σε ακούσουν

• ΘΑ συμμετέχεις

Σε ένα μεγάλο οργανισμό όπως η JYSK θα υπάρχουν πάντα 
πολλές ευκαιρίες· μπορείς να γίνεις εσωτερικός εκπαιδευτής, 
να συμμετέχεις στο «άνοιγμα» καινούριων καταστημάτων ή 
να γίνεις μέντορας. Μπορείς να συναντήσεις προκλήσεις σε 
πολλές δουλειές στο εξωτερικό, στα κεντρικά μας γραφεία 
και στα κέντρα διανομής μας. 

Μπορείς να επικοινωνήσεις με το τμήμα ανθρώπινου 
δυναμικού για να πάρεις περισσότερες πληροφορίες για 
όλες αυτές τις δυνατότητες.

Ήξερες ότι...

•  68% των Διευθυντών Καταστημάτων προάγονται 
εσωτερικά;

•  Μπορείς να φτάσεις στο ανώτερο επίπεδο στη JYSK;
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 Εκπαιδευόμενος Διευθυντής Καταστήματος (SMT)

•  Για να γίνεις ένας SMT έχεις δείξει ότι είσαι προνοητικός και 
ευέλικτος.

•  Ο στόχος είναι το 80% των SMTs να αναλαμβάνουν δικό 
τους κατάστημα μέσα σε ένα χρόνο. 

•  Η εκπαίδευση για τους SMTs συνδυάζει επίσημη 
εκπαίδευση, ομαδική δουλειά, συμβουλευτική και 
πρακτικά καθήκοντα.

 Εκπαιδευόμενος Περιφερειακός Διευθυντής (DMT)

•  Για να γίνεις ένας DMT έχεις δείξει ότι έχεις την ικανότητα 
να είσαι ένας λιανέμπορος που διαθέτει εμπορικό πνεύμα 
και παρακινείται από τα αποτελέσματα.

•  Το πρόγραμμα για τους DMT βασίζεται σε συγκεκριμένα 
καθήκοντα που υποστηρίζουν την ανάπτυξή τους στη 
χώρα που εργάζονται.

•  Θα υπάρχει συγκεκριμένη εκπαίδευση στην επικοινωνία, 
στη διοίκηση από απόσταση και συμμετοχή σε projects σε 
όλες τις περιφέρειες.

 Εκπαιδευόμενος Εμπορικός Διευθυντής (RMT)

 •  Για να γίνεις ένας RMT έχεις αποδείξει την ικανότητα να 
οδηγείς σε πωλήσεις και αποτελέσματα μέσω της ομάδας 
σου και έχεις δείξει ότι θέλεις ακόμα περισσότερα.

•  Ο RMT προετοιμάζεται για ένα ρόλο στη διοικητική ομάδα 
της χώρας.

•  Το πρόγραμμα για τους εκπαιδευόμενους εμπορικούς 
διευθυντές βασίζεται σε συγκεκριμένα καθήκοντα 
που υποστηρίζουν την ανάπτυξή τους στη χώρα που 
εργάζονται.
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