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JYSK KARRIER

A JYSK-nél sok lehetőség nyílik karriert építeni.  
Ha hozod az elkötelezettségedet, mi adjuk a  
lehetőségeket.

Sikerünk dolgozóink sikerén múlik, mert hiszünk benne, 
hogy ha Te fejlődsz, mind fejlődünk. Ezért vannak 
folyamatosan fejlődő Bevezető és Tréning programjaink 
minden kereskedelmi pozícióhoz, mindenki számára.

Ha jó a hozzáállásod, vannak ambícióid és motivált vagy

• Karriert tudsz építeni

• Áruházi tréningeket kapsz

•  Csatlakozhatsz belsős tréning programjainkhoz

• Számíthatsz a csapatodra

• Figyelembe veszünk és meghallgatunk

• Számít a véleményed

Egy ilyen hatalmas szervezetben, mint amilyen a JYSK, 
mindig lesz számtalan lehetőség; lehetsz belsős tréner, 
részt vehetsz új áruházak nyitásában, vagy akár mentorrá 
válhatsz. Találhatsz kihívást külföldön különféle pozíciókban, 
a központi irodákban vagy az elosztó központokban. 

További információért, kérlek fordulj a lokális HR csapathoz.

Tudtad, hogy...

•  az Áruházvezetők 86%-a belsős kinevezés?

•  akár eljuthatsz a JYSK legfelsőbb vezetésébe is?
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Eladó

 Üzletvezető Gyakornok (SMT)

•  Ahhoz, hogy SMT légy, nagyfokú proaktivitást és 
rugalmasságot kell mutatnod.

•  Célunk, hogy az SMT-k 80%-a egy éven belül saját 
áruházhoz jussanak.

•  Az SMT tréning oktatásból, csoportmunkából, 
mentorálásból és gyakorlati feladatok megoldásából áll.

 Területi Vezető Gyakornok (DMT)

•  Ahhoz, hogy DMT legyél, bizonyítanod kell képességedet, 
hogy kereskedelmi szemléletű, eredményorientált vezető 
vagy.

•  A DMT program meghatározott feladatokon alapszik, mely 
a területen belüli fejlődést támogatja.

•  Célzott tréningekkel segítjük a DMT-t kommunikációban, 
táv-menedzsmentben, illetve részt vehet régiós vagy 
országos projekt feladatokban.

 Kereskedelmi Vezető Gyakornok (RMT)

•  Ahhoz, hogy  RMT legyél, bizonyítanod kell, hogy 
képes vagy kialakítani csapatodban az értékesítés- és 
eredményorientált gondolkodást és azt a szemléletet, 
hogy mindig többet akarsz elérni.

•  Az RMT-nek fel kell készülnie az Országos 
Menedzsmentben való szerepére is.

•  Az RMT program meghatározott feladatokon alapszik, 
mely az országon belüli fejlődést támogatja.
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