Προφίλ επιχείρησης
Ποιοι είμαστε
Ο όμιλος Lidl ξεκίνησε τη δεκαετία του ‘30 στο χώρο του Χονδρικού & Λιανικού Εμπορίου
ειδών διατροφής στη Νότια Γερμανία. Το πρώτο κατάστημα άνοιξε το 1973 στο Ludwigshafen
και από τότε ξεκίνησε η επιτυχημένη πορεία της εταιρίας, αρχικά εντός Γερμανίας και κατά τη
δεκαετία του ‘90 σε όλη την Ευρώπη. Η Lidl δραστηριοποιείται σχεδόν σε κάθε χώρα της
Ευρώπης, με περισσότερα από 10.000 καταστήματα και πάνω από 180.000 εργαζόμενους.
Στην Ελλάδα λειτουργούν πάνω από 220 καταστήματα, ενώ οι Κεντρικές μας Υπηρεσίες
βρίσκονται στη Σίνδο Θεσσαλονίκης. Φιλοσοφία μας είναι να εξελίσσουμε τους αξιόλογους
συνεργάτες μας, προσφέροντας ευκαιρίες ανάπτυξης. Παρέχουμε αμοιβές και παροχές άνω
του μέσου όρου στην αγορά εργασίας και διαφυλάσσουμε τις νόμιμες παροχές και τα
εργασιακά δικαιώματα, προσφέροντας ένα ασφαλές και δίκαιο πλαίσιο εργασίας
Εκπαίδευση & σταδιοδρομία
Δεν χρειάζεται να έχετε εμπειρία για να ενταχθείτε στην ομάδα μας. Στη Lidl σας
προσφέρουμε δυνατότητες σπουδών και καριέρας, μέσω μοναδικών προγραμμάτων,
παρέχοντας όλα τα εφόδια για μία επιτυχημένη, διεθνή καριέρα στο χώρο του λιανικού
εμπορίου.
Σπουδές με αμοιβή στη Γερμανία «Duales Studium»
3ετές πρόγραμμα φοίτησης στο «Διεθνές Λιανεμπόριο» ή στο «Εμπόριο κατά ναλωτικών
ειδών», με μηνιαίες απολαβές. Οι θεωρητικές σπουδές εναλλάσσονται κάθε τρεις μήνες με
εργασία σε καταστήματα Lidl. Με την αποφοίτηση του Bachelor of Arts, σας παρέχεται η
προοπτική εργασίας σε θέση Προϊστάμενου-ης Πωλήσεων.
«Trainee International» εκπαίδευση στελεχών
2ετές πρόγραμμα στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Απευθύνεται σε ταλαντούχους απόφοιτους
πανεπιστημίου, οι οποίοι προετοιμάζονται ώστε να αναλάβουν μία υπεύθυνη θέση στελέχους
σε ένα από τα τμήματα των Κεντρικών Υπηρεσιών της Lidl στη Θεσσαλονίκη, με εξαιρετικές
προοπτικές περαιτέρω ανέλιξης. Οι εκπαιδευόμενοι αμείβονται από την πρώτη στιγμή ως
στελέχη και με την επιτυχημένη ολοκλήρωση του προγράμματος αναλαμβάνουν τα
καθήκοντα της θέσης.
Κέντρα αξιολόγησης (Assessment centers)
Στη Lidl πραγματοποιούμε Κέντρα αξιολόγησης, τόσο για επιλογή προσωπικού, όσο και για
εξέλιξη των εργαζομένων μας, ώστε να διασφαλίσουμε έναν αξιοκρατικό και αποτελεσματικό
τρόπο επιλογής και ανάπτυξης του προσωπικού μας. Τα Κέντρα αξιολόγησης αποτελούν μία
διεθνώς αναγνωρισμένη διαδικασία, που περιλαμβάνει ασκήσεις προσομοίωσης της
διαθέσιμης θέσης εργασίας και αξιολογεί με ακρίβεια τις απαιτούμενες για κάθε θέση
επαγγελματικές δεξιότητες των υποψηφίων. Μετά την πρόσληψη, μέριμνά μας είναι να

διατηρήσουμε την αφοσίωση των εργαζομένων μας, αναπτύσσοντας τις δεξιότητές τους και
αξιοποιώντας τα ταλέντα τους. Οι ευκαιρίες εξέλιξης στη Lidl δεν σταματούν ποτέ!

