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JYSK KARRIERE
Det er mange karrieremuligheter i JYSK. Dersom 
du viser engasjement, vil du møte muligheter.

JYSK sin suksess bygger på suksessen til alle våre 
medarbeidere. Vi tror på at når våre medarbeidere 
utvikles, så utvikles JYSK. Derfor har vi introduksjons- og 
utviklingsprogram for alle våre stillinger og for hver enkelt 
medarbeider.

Karriereutvikling 

• DU kan skape en karriere

• DU får on-the-job trening

•  DU deltar på våre interne treningsprogram

• DU kan stole på teamet ditt

• DU blir sett og hørt

• DU blir involvert

Hvis du har ambisjoner, motivasjon og riktige 
holdninger.

I et stort selskap som JYSK vil det alltid være mange 
muligheter;  
Du kan bli en intern trener, være med på å åpne nye 
butikker eller bli en mentor. Du kan bli utfordret i varierte 
stillinger utenlands, stillinger på hovedkontoret eller i et av 
våre distribusjonssenter. 

Kontakt din leder eller HR avdelingen for å få mer 
informasjon om dine muligheter.

Visste du at...

•  74% av alle Store Managers rekrutteres internt?

•  Du kan nå den absolutte toppen i JYSK?

UK

Bring 
dedication.

Meet 
possibilities.

Country Manager

Financial Manager

Store Concept Manager

Store Supporter

Logistic Responsible

HR Manager

HR Business Partner

HR Consultant

Administrative Responsible

Store Manager

Retail Manager

Store Manager Trainee

Retail Manager Trainee

Deputy Store Manager

District Manager

Area Responsible

District Manager Trainee

Sales Assistant

 Store Manager Trainee (SMT)

•  For å bli SMT må du ha vist proaktivitet og fleksibilitet. 

•  Målet er at 80% av SMTene får egen butikk innen et år. 

•  SMT treningen kombinerer formell utdannelse, 
gruppearbeid, mentoring og praktiske oppgaver.

 District Manager Trainee (DMT)

•  For å bli DMT må du ha vist evnen til å være  en 
kommersiell og resultatdrevet kjøpmann.

•  DMT programmet baseres på spesifikke oppgaver som 
støtter egen utvikling innen eget distrikt.

•  Det vil være spesifikk trening innen kommunikasjon, 
distanseledelse og deltakelse i prosjektoppgaver på tvers 
av regionene.

 Retail Manager Trainee (RMT)

 •  For å bli RMT må du ha bevist at du har evnen til å skape 
salg og resultater gjennom eget team og vist at du ønsker 
mer.

•  En RMT forberedes på en rolle i et Country Management 
Team.

•  RMT programmet baserer seg på spesifikke oppgaver som 
støtter egen utvikling innen eget land.


