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Wolna Wigilia dla wszystkich
pracowników JYSK Polska
Podobnie jak w latach ubiegłych, Wigilia będzie dniem wolnym od pracy dla
wszystkich osób zatrudnionych w JYSK Polska. To unikalna inicjatywa w skali
kraju i potwierdzenie, że dobro pracowników to jedna z podstawowych
wartości firmy.

Watch video on YouTube here

Już po raz trzeci pracownicy JYSK Polska mogą cieszyć się wolną Wigilią. – To
nasz prezent dla wszystkich pracowników – mówi Piotr Padalak, dyrektor
generalny JYSK Polska. - Doceniamy ich codzienne starania, a wszyscy wiemy, że
okres przedświąteczny jest w branży handlowej szczególnie wymagający. Po tym
trudnym, wyjątkowo pracowitym czasie, dajemy naszym pracownikom możliwość
dłuższego odpoczynku. Chcemy, by ten szczególny dzień wigilijny mogli spędzić
ze swoimi bliskimi i spokojnie przygotować się do świątecznych spotkań.
Jak wygląda Wolna Wigilia w JYSK prezentujemy w wideo JYSK VLOG. Izabela

Bąk – pracownica sklepu z Łodzi i studentka opowiada, co dla niej oznacza
ten jeden wyjątkowy dzień w roku i czym dla niej jest Wolna Wigilia?
Takimi działaniami firma wyznacza nowe standardy w kategorii udogodnień,
benefitów dla pracowników i dbałości o ich zadowolenie. – W poprzednich
latach nasza inicjatywa spotkała się z niezwykle ciepłym przyjęciem wśród
pracowników, odbieraliśmy również mnóstwo pozytywnych sygnałów ze strony
klientów – podkreśla Piotr Padalak. – Wierzę, że nie inaczej będzie i w tym roku.
Jestem także głęboko przekonany, że zadowolenie naszych pracowników w prosty
sposób przekłada się na zadowolenie klientów.
Konsumenci będą mogli uzyskać informację o wolnej Wigilii w JYSK z
plakatów w sklepach, z reklam TV, z gazetek reklamowych, ze strony firmowej
JYSK oraz fan page. – Oczywiście zapraszam na przedświąteczne zakupy do
naszych sklepów – mówi Piotr Padalak – I życzę zarówno naszym pracownikom,
jak i wszystkim klientom, by świąteczne dni stały się okazją do wytchnienia i
spędzenia czasu wspólnie z najbliższymi.

JYSK jest międzynarodową siecią handlową, wywodzącą się z Danii, która
sprzedaje „wszystko dla domu”. Jej założycielem jest Lars Larsen, który w
1979 roku otworzył swój pierwszy sklep w duńskim mieście Arhus.
Do Grupy JYSK należą JYSK Noric, JYSK Franchise and DÄNISCHES
BETTENLAGER
Gupa JYSK obejmuje obecnie 2 700 sklepów. Roczny obrót w roku
finansowym 2017/2018 wyniósł
3,57 miliardów €. Sieć zatrudnia ok. 23 000 pracowników w 51 krajach na
całym świecie.

Chociaż JYSK jest dziś firmą globalną, firma zarządzana jest w oparciu o
skandynawskie korzenie. Odzwierciedla to kulturę firmy i sposób, w jaki
prowadzimy działalność.
W Polsce JYSK istnieje od 2000 roku. Siedziba JYSK Polska znajduje się w
Gdańsku. Sieć dynamicznie się rozwija, każdego roku otwieranych jest
kilkanaście nowych placówek. Firma prowadzi też sprzedaż on-line. W Polsce
JYSK zatrudnia ponad 2 200 osób.
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