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KARIÉRA V JYSKU

Spoločnosť JYSK ponúka mnoho kariérnych príležitostí. 
Ak preukážeš odhodlanie, získaš príležitosti.

Náš úspech závisí od úspechu našich zamestnancov, keďže 
veríme, že rozvoj našich zamestnancov znamená náš rozvoj. 
Preto sme vyvinuli vstupné a tréningové programy na každú 
pracovnú pozíciu, pre každého zamestnanca.

Kariérny rast

Ak preukážete správny prístup, ambície a motiváciu: 

• môžete si vybudovať kariéru

• na pozíciu vás vyškolíme

•  zapojíte sa do interných školiacich programov

• môžete sa spoľahnúť na svoj tím

• budeme vás vnímať a počúvať

• zapojíme vás

Vo veľkej spoločnosti ako je JYSK máte vždy niekoľko 
príležitostí. Môžete sa stať interným školiteľom, byť pri 
otváraní nových predajní a stať sa mentorom. Pripravili 
sme si pre vás výzvy v podobe pracovných príležitostí v 
zahraničí, na centrálach či v distribučných centrách. 

Ak sa chcete o týchto možnostiach dozvedieť viacej, 
kontaktujte oddelenie HR. 

Vedeli ste, že... 

•  68% manažérov predajní povýšime interne?

•  v JYSKu sa môžete dostať až na úplný vrchol?
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 Manažér predajne v zácviku (SMT)

•  Aby ste sa stali SMT, musíte prejaviť iniciatívu a flexibilitu.

•  Cieľom je, aby 80% SMT získalo do roka vlastnú predajňu.

•  Školenie SMT zahŕňa vzdelávanie, prácu v skupine, 
odborné vedenie a praktické úlohy.

 Oblastný manažér v zácviku (DMT)

•  Aby ste sa stali DMT, musíte prejaviť obchodného ducha a 
schopnosti obchodníka zameraného na výsledky.

•  Program DMT spočíva v špecifických úlohách, ktoré majú 
podporiť rozvoj v rámci vlastnej oblasti.

•  Zúčastníte sa školení zameraných na komunikáciu a 
riadenie ľudí na diaľku, ako aj projektov naprieč regiónmi.

 Obchodný riaditeľ v zácviku (RMT)

 •  Aby ste sa stali RMT, musíte prejaviť schopnosť tvoriť obrat 
a dosahovať výsledky s pomocou vlastných zamestnancov 
a ukázať, že chcete viac.

•  RMT sa pripravuje na svoju úlohu spolu s vedením 
spoločnosti.

•  Program RMT spočíva v špecifických úlohách, ktoré majú 
podporiť rozvoj v rámci krajiny.
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