Tady jsem
správně!

POTENTIAL CAMPUS
Výjimečný program
pro výjimečné absolventy

Kdo jsme
Spolehlivý zaměstnavatel
Silný tým
Jsme víc než jen úspěšná mezinárodní obchodní společnost. Našim zaměstnancům
nabízíme jistotu pracovního uplatnění. Základem našeho úspěchu jsou lidé, kteří tvoří
silný tým. Na spokojenosti našich zaměstnanců nám opravdu záleží!
V současné době provozujeme v České republice více než 120 obchodních domů,
2 logistická centra a vlastní masozávod.

O programu
Potential Campus
Nabízíme Vám kariérní program
pod záštitou vedení
společnosti Kauﬂand.
Program je zaměřený na rozvoj Vašeho potenciálu a podporu
postupu na vedoucí pozice. Zažijete si práci
na prodejně a poznáte klíčové oblasti společnosti. V rámci rotace
mezi jednotlivými odděleními porozumíte jejich vzájemnému
propojení a tomu, jak se podílejí na celkovém úspěchu
a plnění strategie společnosti.
Stínováním vedoucích pracovníků a aktivní účastí
na odborných školeních si osvojíte znalosti
nutné k vedení a řízení lidí.
Po celou dobu Vám bude k dispozici mentor,
který Vás bude programem odborně provázet.

Průběh a obsah
Program je rozdělen do 4 základních modulů.
Prvním, hlavním, je zapracování v oblasti prodeje,
kdy se podrobně seznámíte s provozem obchodních domů.
V rámci ostatních modulů budete působit v oblasti nákup,
logistika, masozávod a oblasti správy.

V rámci každého modulu budete:
participovat na běžných činnostech
zapojeni do interních projektů
spolupracovat s vedoucími pracovníky
získávat zkušenosti pro budoucí výkon manažerské pozice

Bezva
kolegové

Požadujeme
Ukončené vysokoškolské vzdělání – magisterské studium,
max. 2 roky po ukončení studia
Znalost NJ nebo AJ na komunikativní úrovni (NJ výhodou)
Ochota cestovat, řidičský průkaz sk. B
Schopnost prosadit se
Analytické a koncepční myšlení
Schopnost jasné a přesvědčivé komunikace
Bezúhonnost

Skvělý
start

Nabízíme
Jedinečnou příležitost, jak úspěšně nastartovat Vaši kariéru
Komplexní zapracování napříč společností s důrazem na oblast prodeje
Nadstandardní mzdové ohodnocení
Rozvoj osobnosti a manažerských dovedností
Spolupráci s vedoucími pracovníky
Asistenci osobního mentora
Zapojení do interních projektů
Jistotu pracovního místa, partnerské jednání a vzájemný respekt

„Program PC nabízí šanci zapojit se do fungování velké mezinárodní
společnosti s výborným postavením na trhu. V rámci
zapracování jsem měl příležitost důkladně se seznámit
s jednotlivými oblastmi společnosti, pochopit jejich
provázanost a spolupracovat na reálných úkolech
a projektech. Jednou z největších předností tohoto
programu pro mne byla komplexnost zapracování
a takřka každodenní kontakt s vedoucími
pracovníky, od kterých může člověk čerpat
David Fendrych

„Kauﬂand Potential Campus byla ta nejlepší šance,
ce,
kterou jsem si mohla po vysoké škole představit.
Skvělé zapracování ve všech oblastech ﬁrmy,
m
neuvěřitelně pozitivní přístup a podpora ve ﬁnálním
umístění. Život nabral po nástupu opravdu
vysoké obrátky.“

Michaela Rousková

inspiraci a zkušenosti.“

Výběrové řízení
V případě zájmu neváhejte a zašlete
Váš životopis s průvodním dopisem v ČJ a NJ/AJ
na email: personal@kauﬂand.cz.
Do předmětu uveďte „Potential Campus”.
Uzávěrka přihlášek je 30. 11. 2016.
Budete-li splňovat podmínky účasti na programu,
budete zařazeni do čtyřkolového výběrového řízení.

více
Film o programu a
informací na:
campus
www.kaufland.cz/
Kauﬂand Česká republika v.o.s.
Personální úsek
Bělohorská 203
169 00 Praha 6

