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KARRIÄR PÅ JYSK
Det finns många karriärmöjligheter på JYSK. 
Är du hängiven kommer du att möta möjligheter.

Vår framgång bygger på framgången hos alla våra 
medarbetare. Vi tror på att när våra medarbetare 
utvecklas så utvecklas JYSK. Därför har vi introduktion 
och utbildningsprogram för varje tjänst och för varje 
medarbetare.

Karriärutveckling 

• DU kan bygga en karriär

• DU får praktisk träning

•  DU kan genomgå våra interna träningsprogram

• DU kan lita på ditt team

• DU kommer bli sedd och hörd

• DU blir involverad

I en stor organisation som JYSK kommer det alltid finnas 
flera möjligheter; du kan bli utbildare internt, vara med vid 
butiksöppningar och bli en mentor för andra.  
Du kan utmanas genom att arbeta utomlands, arbeta på 
huvudkontoret och på vårt distributionscenter. 

Prata med din närmaste chef eller kontakta HR avdelningen 
för att höra mer om karriärmöjligheterna. 

Visste du att...

•   75% av våra butikschefer blir befordrade internt?

• Du kan nå ledningsnivå på JYSK?

UK

Bring 
dedication.

Meet 
possibilities.

 Store Manager Trainee (SMT)

•  För att bli en SMT har du visat att du är proaktiv och flexibel. 

•  Vårt mål är att 80% av våra SMT får en egen butik inom ett år.

•  SMT utbildningen kombinerar teori, gruppövningar, 
mentorskap och praktiska uppgifter.

 District Manager Trainee (DMT)

•  För att bli DMT har du visat förmågan att vara en 
kommersiell och resultatdriven köpman.

•  DMT programmet bygger på specifika uppgifter som ska 
skapa utveckling för dem inom det egna distriktet. 

•  Där ingår utbildning i drift, ledarskap, deltagande i projekt 
mm. 

 Retail Manager Trainee (RMT)

 •  För att bli utvald till RMT har du visat förmågan att öka 
försäljning och resultat genom dina medarbetare och visat 
att du siktar högre och vill mer. 

•  RMT blir förberedd för en roll i Country Management 
Teamet (ledningsgruppen).

•  RMT programmet bygger på specifika uppgifter som ska 
skapa utveckling för RMT inom det egna landet.
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