
Scandinavian Sleeping & Living

JYSK KARIERA

V JYSK-u obstaja veliko možnosti za napredovanje. 
V kolikor s seboj preneseš predanost, boš tu srečal 
možnosti.

Naš uspeh je odvisen od uspeha vseh naših zaposlenih, saj 
verjamemo, da če ti rasteš, tudi mi rastemo. Zato smo razvili 
uvodne programe in treninge za vsako delo in vsakega 
zaposlenega v maloprodaji.

Napredovanje v karieri 

Če imaš odnos, ambicije in motivacijo

• TI lahko gradiš kariero

• TI dobiš praktične treninge

•  TI dobiš interne trening programe

• TI lahko računaš na svoj tim

• Sodelavci te vidijo in poslušajo

• TI si vključen v vse procese

V veliki organizaciji kot je JYSK vedno obstaja nekoliko 
možnosti; lahko postaneš interni trener, sodeluješ pri 
odpiranju novih trgovin ali postaneš mentor. Lahko se 
prijaviš na razna delovna mesta v tujini, head office-u in v 
distribucijskih centrih. 

Za več informacij o teh možnostih se lahko obrneš na svoj 
kadrovski oddelek.

Ali si vedel/a, da je…

•  68% naših SM-jev po prihodu v JYSK napredovalo do te 
pozicije?

•  možno biti v samem vrhu managementa pri JYSK-u?

UK

Bring 
dedication.

Meet 
possibilities.

Generalni direktor 

Finančni direktor

Vodja oddelka konceptov

Specialist za podporo trgovinam

Vodja logistike v trgovini

Direktor kadrovskega oddelka

HR Business Partner

HR Consultant

Vodja administracije v trgovini

Vodja trgovine

Direktor prodaje

Pripravnik programa  
za vodjo trgovine

Pripravnik programa  
za Direktorja prodaje

Namestnik vodje trgovine

Področni vodja

Vodja oddelka v trgovini

Pripravnik programa  
za področnega vodjo

Trgovec

  Pripravnik programa za Vodjo trgovine  
(ang. SMT)

•  Postati SMT pomeni, da si dokazal/a veliko proaktivnost in 
fleksibilnost.

•  Cilj je, da 80% udeležencev SMT programa dobi svojo 
trgovino v roku enega leta.

•  SMT trening zajema formalno izobraževanje, skupinsko 
delo, mentorstvo in praktične naloge.

  Pripravnik programa za Področnega vodjo prodaje 
(ang. DMT)

•  Postati DMT pomeni, da si dokazal/a sposobnost, da si 
trgovec, ki je usmerjen k ustvarjanju rezultatov.

•  DMT program temelji na specifičnih nalogah, ki 
pospešujejo tvoj razvoj.

•  Program vključuje specifične treninge iz komunikacijskih 
veščin, distance management-a ter sodelovanje v projektih 
na celem področju.

  Pripravnik programa za Direktorja prodaje 

•  Postati RMT pomeni da si dokazal/a sposobnost, razvijaš 
prodajo in skozi svoje zaposlene dosegaš rezultate ter 
pokažeš, da želiš več.

•  RMT-ja se vključuje v bodoče vloge v Country 
Management Team-u. 

•  RMT program temelji na specifičnih nalogah, ki 
pospešujejo tvoj razvoj.
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