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КАР’ЄРА В JYSK

JYSK має багато кар‘єрних перспектив.  
Якщо ви працюватимете віддано, у вас  
будуть можливості!

Наш успіх залежить від успіху наших працівників, і ми 
віримо, що коли наші працівники ростуть, ростемо ми. 
Тому, ми розробили Вступні та Навчальні програми для 
кожної посади в рітейлі, для кожного працівника.

Кар‘єрний ріст. 

Якщо ви маєте правильне відношення, амбіції та 
мотивацію:

• ВИ можете побудувати кар‘єру

• ВИ отримуєте практичні тренінги

•  ВИ приєднуєтесь до наших внутрішніх 
навчальних програм

• ВИ можете покластися на вашу команду

• Вас почують та побачать

• Ви будете залучені

В такій великій організації, як JYSK, завжди є декілька 
шляхів для розвитку - ви можете стати внутрішнім 
тренером, приймати участь у відкритті нових магазинів, 
або стати наставником. Ви можете отримати цікаві 
завдання закордоном, посаду в головному офісі, або в 
наших розподільчих центрах. 

Зверніться до вашого відділу персоналу щоб дізнатись 
більше про ці можливості

Чи знали ви, що…

•  68% наших директорів були підвищені з внутрішніх 
працівників

•  Ви можете досягнути максимальних вершин в JYSK!
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 Стажер на керуючого магазину (SMT)

•  Для того, щоб стати SMT, ви показали високий рівень 
проактивності та гнучкості

•  Наша мета -  щоб протягом одного року, 80% SMT 
отримали власний магазин

•  Навчальна програма SMT включає в себе теоретичне 
навчання, роботу в групах, наставництво та практичні 
завдання

 Стажер на регіонального менеджера (DMT)

•  Для того, щоб стати DMT, ви показали, що ви 
комерційний та орієнтований на результат торговець

•  DMT програма складається з  конкретних завдань для 
розвитку, в межах власного регіону.

•  Протягом програми ви матимете  тренінги з 
комунікаційних навиків, управління на відстані, та 
прийматимете участь в проектах різних регіонів

 Стажер на рітейл менеджера (RMT)

•  Для того, щоб стати RMT, ви довели, що можете 
створити гарні продажі за допомогою вашого 
персоналу та показали, що хочете більшого

•  RMT готується стати частиною управлінської команди 
країни (CMT)

•  RMT програма складається з конкретних завдань для 
розвитку і відбувається в межах вашої країни
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