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Καλωσήρθατε στη JYSK!
H JYSK είναι μία παγκόσμια εταιρεία καταστημάτων λιανικής που
προσφέρει εξαιρετικές προσφορές
σε είδη ύπνου και είδη σπιτιού.

ορατές σε κάθε δραστηριότητα του
οργανισμού.

Ο ιδρυτής της JYSK Lars Larsen,
άνοιξε το πρώτο κατάστημα JYSK
στο Aarhus της Δανίας το 1979. Σήμερα η JYSK διαθέτει ένα δίκτυο
περισσότερων από 3.000 καταστημάτων σε 50 χώρες και απασχολεί
περισσότερους από 25.000 εργαζόμενους σε όλο τον κόσμο.

Το όραμα και η φιλοδοξία μας είναι
να είμαστε η πρώτη επιλογή των πελατών και για να το πετύχουμε αυτό
χρειαζόμαστε την καλύτερη ομάδα!
Αυτός είναι και ο λόγος που εστιάζουμε στο ανθρώπινο δυναμικό μας,
καθώς θέλουμε να προσφέρουμε
στους εργαζόμενους ένα εξαιρετικό περιβάλλον εργασίας, στο οποίο
μπορεί κανείς να συναντήσει ευκαιρίες προσωπικής και επαγγελματικής εξέλιξης.

Το πρώτο κατάστημα JYSK άνοιξε
στην Ελλάδα το 2015. Σήμερα το
δίκτυό μας μετρά 48 καταστήματα
σε όλη την Ελλάδα, ενώ οι γρήγοροι ρυθμοί ανάπτυξης, αναμένεται να συνεχιστούν και τα επόμενα χρόνια με τα εγκαίνια ακόμα
περισσότερων καταστημάτων. Για
δύο συνεχόμενες χρονιές, το 2021
και το 2022, το Ινστιτούτο Top
Employers βράβευσε τη JYSK Ελλάδος με τον τίτλο του “Κορυφαίου Εργοδότη”, αναδεικνύοντας τη
στρατηγική της JYSK σε σχέση με
το ανθρώπινο δυναμικό, τα εκπαιδευτικά προγράμματα, τις ευκαιρίες επαγγελματικής εξέλιξης, αλλά
και τη σκανδιναβική κουλτούρα και
τις Αξίες της JYSK, οι οποίες είναι

Είμαστε ιδιαίτερα υπερήφανοι για
τα εσωτερικά εκπαιδευτικά μας προγράμματα, τα οποία έχουν ως στόχο
να προετοιμάσουν τους εργαζόμενους με προοπτική εξέλιξης, για το
επόμενο επαγγελματικό τους βήμα.
Έτσι στη JYSK, με την κατάλληλη
προετοιμασία και εκπαίδευση, καταφέρνουμε να καλύπτουμε τις περισσότερες θέσεις Store Managers
και Deputy Store Managers εσωτερικά. Ήδη, στα 7 χρόνια της λειτουργίας της JYSK στην Ελλάδα, μετράμε
πολλά παραδείγματα συναδέλφων
που ξεκίνησαν σαν πωλητές και πλέον είναι υπεύθυνοι για το δικό τους
κατάστημα και τη δική τους ομάδα.
Γιατί όπως λέμε στη JYSK “When
you grow, we grow”.

