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KARIERA W JYSK
W JYSK możesz rozwijać swoją karierę na wiele 
sposobów. Twoja pasja sprawi, że zyskasz ku temu 
możliwości.

Nasz sukces zależy od sukcesu wszystkich naszych 
pracowników. Wierzymy, że możemy rozwijać się razem, 
dlatego w JYSK mamy rozbudowany system programów 
wprowadzających i szkoleniowych dla każdego stanowiska  
i każdego pracownika w pionie sprzedaży.

Rozwój kariery 

Dzięki Twojemu zapałowi, ambicji i motywacji:

• Będziesz mógł rozwijać swoją karierę

•  Będziesz uczestniczył w praktycznych szkolenia (on-the-
job)

• Zostaniesz objęty programem szkoleń

• Będziesz mógł liczyć na swój zespół

• Będziesz miał prawo być widocznym i wyrażać własne 
zdanie

• Będziesz mógł wykazać się zaangażowaniem.

W tak dużej organizacji, jaką jest JYSK, zawsze masz 
do wyboru kilka możliwości. Możesz zostać trenerem, 
uczestniczyć w otwarciach nowych sklepów lub zostać 
mentorem. Możesz znaleźć nowe wyzwania na stanowisku 
w innym kraju, dołączyć do Administracji lub Centrum 
Dystrybucji. 

Skontaktuj się z działem HR by otrzymać więcej informacji  
i szczegółów.

Czy wiesz, że...

•  68% Kierowników Sklepów otrzymało stanowisko na 
drodze awansu?

• w JYSK możesz dotrzeć na sam szczyt?

UK

Wnieś 
zaangażowanie.

Odkryj  
możliwości.

 Store Manager Trainee      
(SMT, Kierownik Sklepu-Stażysta)

•  Aby zostać SMT, musisz wykazać się wielką 
proaktywnością i elastycznością.

•  Chcemy, by 80% SMT rozpoczęło kierowanie własnym 
sklepem w ciągu roku.

•  Szkolenie SMT łączy w sobie formalną edukację, pracę 
zespołową, mentoring i zadania praktyczne.

 District Manager Trainee     
(DMT, Kierownik Regionu-Stażysta)

•  Aby zostać DMT, musisz wykazać się jako kupiec  
komercyjnym nastawieniem i zorientowaniem na wyniki.

•  Program DMT opiera się na konkretnych zadaniach 
wspierających rozwój uczestników w ich własnym 
regionie.

•  Program obejmuje szkolenia w zakresie komunikacji, 
zarządzania na odległość oraz udział w zadaniach 
projektowych w różnych regionach.

 Retail Manager Trainee (RMT, program dla 
Aspirantów na stanowisko Dyrektora Sprzedaży)

 •  Aby zostać RMT, musisz udowodnić swoją umiejętność 
zwiększania sprzedaży i poprawiania wyników z własnym 
zespołem oraz pokazać, że chcesz więcej.

•  RMT jest przygotowywany, by dołączyć do Country 
Management Team.

•  Program RMT opiera się na konkretnych zadaniach 
wspierających rozwój kandydatów w ich kraju.
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