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JYSK ΑΕ

Καλωσήρθατε στη JYSK
H JYSK είναι μία παγκόσμια εται-
ρεία καταστημάτων λιανικής που 
προσφέρει εξαιρετικές προσφορές 
σε είδη ύπνου και είδη σπιτιού. 
Ο ιδρυτής της JYSK, Lars Larsen, 
άνοιξε το πρώτο κατάστημα JYSK 
στο Aarhus της Δανίας το 1979. Σή-
μερα η JYSK διαθέτει ένα δίκτυο με 
περισσότερα από 3.000 καταστη-
μάτα σε 51 χώρες και απασχολεί πε-
ρισσότερους από 25.000 εργαζόμε-
νους σε όλο τον κόσμο. 
Το πρώτο κατάστημα JYSK άνοιξε 
στην Ελλάδα το 2015. Σήμερα το δί-
κτυό μας μετρά 43 καταστήματα σε 
όλη την Ελλάδα, ενώ οι γρήγοροι 
ρυθμοί ανάπτυξης αναμένεται να 
συνεχιστούν και τα επόμενα χρόνια 
με τα εγκαίνια ακόμα περισσότερων 
καταστημάτων. Τη χρονιά 2021 το 
Ινστιτούτο Top Employers βράβευσε 
τη JYSK Ελλάδος με τον τίτλο του 
“Κορυφαίου Εργοδότη”, αναδεικνύ-
οντας τη στρατηγική της JYSK σε 
σχέση με το ανθρώπινο δυναμικό, 
τα εκπαιδευτικά προγράμματα, τις 
ευκαιρίες επαγγελματικής εξέλιξης, 
αλλά και τη σκανδιναβική κουλτού-
ρα και τις Αξίες της JYSK, οι οποίες 
είναι ορατές σε κάθε δραστηριότη-
τα του οργανισμού.
Το όραμα και η φιλοδοξία μας είναι 
να είμαστε η πρώτη επιλογή των πε-

λατών και για να το πετύχουμε αυτό 
χρειαζόμαστε την καλύτερη ομάδα!
Αυτός είναι και ο λόγος που εστιά-
ζουμε στο ανθρώπινο δυναμικό μας, 
καθώς θέλουμε να προσφέρουμε 
στους εργαζόμενους ένα εξαιρετι-
κό περιβάλλον εργασίας, στο οποίο 
μπορεί κανείς να συναντήσει ευκαι-
ρίες προσωπικής και επαγγελματι-
κής εξέλιξης. 
Είμαστε ιδιαίτερα υπερήφανοι για 
τα εσωτερικά εκπαιδευτικά μας 
προγράμματα, τα οποία έχουν ως 
στόχο να προετοιμάσουν τους ερ-
γαζόμενους με προοπτική εξέλιξης, 
για το επόμενο επαγγελματικό τους 
βήμα στη JYSK. 
Ένα τέτοιο εκπαιδευτικό πρόγραμμα 
είναι και το Store Managers Trainee 
Program (SMT) το οποίο προετοι-
μάζει και εκπαιδεύει τους μελλοντι-
κούς διευθυντές καταστημάτων. Το 
SMT αποτελείται από 5 Εκπαιδευτι-
κές Ενότητες, έχει διάρκεια 1 έτους, 
ενώ οι συμμετέχοντες μπορεί να εί-
ναι είτε εργαζόμενοι στη JYSK, είτε 
εξωτερικοί υποψήφιοι. 

Είσαι φιλόδοξος και σου αρέσουν οι 
προκλήσεις; Γίνε μέλος της ομάδας 
μας τώρα!

“Bring Dedication.
Meet Possibilities”. 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Αντικείμενο:
Λιανικό Εμπόριο
Χρονολογία έναρξης: 
Ίδρυση της εταιρείας  
στη Δανία το 1979.  
Έναρξη στην Ελλάδα το 2015
Αριθμός εργαζομένων: 
400 (Στην Ελλάδα)

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διεύθυνση:
Χρύσανθου Τραπεζούντος 29, 
Ελληνικό 16777
Τηλ.:
211 1089800
E-mail: 
hrgreece@jysk.com
Web address:
www.jysk.gr
https://job.jysk.gr
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