Möt några av
dina blivande
kollegor

bemötande
som berör

Satsa på oss så satsar vi på dig

Välkommen
till Elgiganten!
Det glädjer mig att just du är intresserad av att bli en del av
Elgiganten. Sedan vi öppnade vårt första varuhus i Barkarby
1994 har vi haft en rejäl tillväxt. Idag har vi 176 varuhus runt
om i landet och drygt 3 400 medarbetare, men trots vår
storlek är vi fortfarande ett företag med hjärta där varje
medarbetare räknas.
I vart och ett av våra varuhus möter våra kunder engagerade
och kunniga medarbetare som lyssnar, förklarar och ger goda
råd. Allt för att alla ska kunna få hjälp i den magiska världen av
teknik. Det är medarbetarna, varje enskild individ, som skapar
Elgigantens framgång. Tillsammans bildar vi ett oslagbart
team som drivs av engagemang, ansvarstagande och effektivitet, där glädje och gemenskap färgar tillvaron.
Efter att ha bläddrat igenom den här tidningen hoppas jag att
du får en positiv känsla av Elgiganten som arbetsplats och en
tydlig bild av vad du kan förvänta dig av oss som arbetsgivare.

Med vänliga hälsningar
Niclas Eriksson
VD på Elgiganten

Vi på NETGEAR tillhandahåller
den senaste tekniken när det
gäller nätverksprodukter. Med
våra routrar och switchar erbjuder
vi den bästa uppkopplingen för
alla enheter i ditt smarta hem eller
företag. NETGEARs produkter är
enkla att installera, kraftfulla och
smarta. Och snygga.

www.netgear.se

Följ vår tidsresa
Här kan du följa oss från starten i Norge till den nordiska koncern Elgiganten är idag. För att vi ska kunna fortsätta att vara
det bästa alternativet för kunder som söker hemelektronik
och vitvaror behöver vi personer som dig.

1994

Elgiganten startas i Sverige.
Första varuhuset ligger i
Barkarby, Stockholm.

2004

Elgiganten i Sverige blir marknadsledande efter bara 10 år.

2014

Elkjøp/Elgiganten byter logotyp för första gången sedan
starten. Samma år går
Elgiganten och Phone House
samman.

2018

Elgiganten utses till
”Årets Butikskedja”
(Retail Award).

1962

33 elektronikhandlare i Norge
bildar Elektrokjøp AS.

1997

Elgigantens nordiska
centrallager i Jönköping byggs.

2012

Elkjøp firar 50 år.

2016

Elgiganten ger det bästa kundbemötandet och den bästa servicen i branschen enligt svenska
folket (ServiceScore).

2020

Elgiganten inleder ett mångårigt nordiskt partnerskap
med DreamHack.

Möt några av
dina blivande kollegor
På följande uppslag kommer du att få lära känna åtta medarbetare hos oss på Elgiganten.
Vill du redan nu höra deras egna upplevelser i en video kan du scanna QR-koden enkelt med kamerafunktionen i telefonen.

JURA

- en passionerad specialist

Exceptionell
Kaffesmak
Resultat i koppen

Schweizisk
Innovation
Design
Kvalitet

Service
Professionellt,
tryggt & tydligt
Premiumservice

JURA - if you love coffee

Kaffenjutning –

nymald,
inte kapslad.

Roger Federer
Den största
tennismästaren
genom tiderna

Nya Z6 fascinerar till och med kräsna njutare och esteter som Roger Federer. Topp- och frontpartiet av massivt, 3 mm kraftigt aluminium framhäver
den skulpturala designen. Med toppmoderna tekniker som professionellt Aroma-malverk, P.E.P.® eller finskumsteknik tillreder Z6 22 kaffespecialiteter från ristretto till ljuvliga, fulländade baristaspecialiteter. Den artificiella intelligensen anpassar TFT-displayen automatiskt efter användarens
personliga preferenser. Smart Connect gör det till och med möjligt att använda maskinen via din smartphone, och I.W.S.® känner av vattenfiltret
automatiskt. JURA – If you love coffee.
www.jura.com

Lisa Nordahl
B2B-ansvarig
I mitt jobb som ansvarig för företagsförsäljning jobbar jag både med att driva försäljning och med att
coacha säljarna i butik. Vi arbetar alla gemensamt
mot ett och samma mål: att bli bäst i branschen och
ha de nöjdaste kunderna.
På Elgiganten blir man sedd för den man
är och utvecklingsmöjligheterna är många.

Oliver Johansson
säljare vitvaror
I två års tid har jag jobbat på Elgiganten och jag är
en stolt representant för bolaget. Det bästa med mitt
jobb är att se resultatet efter att ha hjälpt en kund
med en bra lösning, som till exempel sätta ihop ett
vitvarupaket efter kundens behov. Elgiganten är en
fantastiskt bra arbetsgivare som tar hand om alla
sina medarbetare.

Sandra Alexandersson
Merchandise Responsible
Jag är ansvarig för butikens standard, att den är
snygg och inbjudande. Dessutom jobbar jag med
planering och utveckling av personal. Det är roligt
eftersom arbetsuppgifterna varierar och gemenskapen är toppen. Jag känner att jag har möjlighet att utvecklas och nå mina mål. Det är kul att gå till jobbet!

Toni Boduljak
kökssäljare och
säljledare för epoq
Mitt jobb innebär att förverkliga köksdrömmar. Jag är med kunderna hela vägen från
vision till ritning, planering och uppföljning.
Förutom det är jag också säljledare för alla
Köksspecialister. För mig är det viktigt att ta
hand om personalen på min avdelning och
hjälpa dem att utvecklas.

Emma Jäderström
varuhuschef
Efter åtta år på Elgiganten har jag avancerat till att bli
varuhuschef. Jag har fått chansen att gå Elgigantens
interna traineeprogram, detta har utvecklat mig
både som person och som ledare. Nu är mitt jobb
att utveckla personalen och få alla att sträva mot
samma mål. Elgiganten är ett modernt företag med
bra värderingar och stort fokus på både kunden och
den enskilda medarbetaren.

Bamse Winberg
GamingSpecialist
På Elgiganten får jag jobba med det jag
brinner för: gaming! Jag ser till att området
gaming utvecklas och att mina kollegor är
utbildade och har produktkunskap. I mitt
ansvarområde ligger också att avdelningen
för gaming är välskött och att vi på Elgiganten
ligger i framkant när det gäller gaming. Det
bästa med Elgiganten är att alla, oavsett vem
man är, har förutsättningar att nå sina mål.

Filippa Kowalewski
kassamedarbetare
Jag är både det första kunderna möter när de kommer in i butiken och det sista. Mitt arbete består i att
ge alla kunder ett bra bemötande, god service och
trygghet – och att varje kund lämnar butiken med
ett leende på läpparna. På Elgiganten är sammanhållning och glad stämning genomgående. Vi ställer
upp för varandra och har väldigt roligt tillsammans.

Frida Lidgren
avdelningsledare Drift
I mitt jobb ingår ansvar för kassa, lager, merchandise,
varuflöde och eftermarknad, betalningar i alla dess
former, butiksstandard och support; mitt jobb är lika
mångsidigt och varierat som viktigt och roligt. Under
mina åtta år på Elgiganten har jag fått alla möjligheter att utvecklas och visa vad jag går för. Jag har blivit
sedd och fått chansen att jobba med det jag brinner
för. Gör man sitt bästa här blir man aldrig stoppad,
det finns alltid möjlighet att ta sig vidare i företaget.

Satsa på oss
så satsar vi på dig
Vi vet att bra förmåner kan göra ett roligt jobb ännu roligare. Därför erbjuder vi dig en rad förmåner när du blir anställd. Som en av oss får du ingå i en härlig gemenskap, du får möjligheter att utvecklas och ta del av roliga event.

3 400 arbetskompisar
Dina arbetskamrater är en absolut förmån eftersom alla är lika sociala, engagerade och positiva som du själv.
Det som du och dina kollegor har gemensamt är att ni vill utvecklas och lära er nya saker. Ni är lojala och pålitliga. Ni är engagerade och försöker alltid att göra ert bästa. Ni är effektiva och gillar att ta ansvar. Och ni känner att
det är roligt att gå till jobbet, varje dag.

Du får fler
förmåner
Elgiganten är ett väletablerat företag som visserligen
förväntar sig mycket av sina anställda – men som
också satsar på dig från dag ett. Vi ser dig som person
och lägger märke till din ambition och din driftighet.
Du får support och hjälp för att komma in i jobbet och
företaget. Och du har en rad ganska unika förmåner
som anställd på Elgiganten:
• Du får avtalsenlig lön och pension.
• Ditt generösa bonusavtal innebär att du alltid
tjänar på att göra det där extra.
• Som anställd får du förmåner som
friskvårdsbidrag och förmånliga personalköp.
• Du får delta i interna utbildningsprogram för
medarbetare och ledare, både online och i klassrum.
• Du har goda karriärmöjligheter i företaget.
• Elgiganten har Nordens största hemelektroniksmässa, bara för medarbetare. Där kommer du få
spendera 3 heldagar tillsammans med dina kollegor.

”Att få vara med och bidra till samhället och dom mest
behövande i dessa tider värmer både i kropp och själ.
Tack Elgiganten Foundation
”

”Tack Elgiganten Foundation för att vi får göra skillnad
för de äldre, speciellt nu när världen är upp och ner
”

”Idag fick vi äran att lämna över två surfplattor
till ett äldreboende. Personalen berättade att
de redan innan överlämnandet hade en kölista för turordningen, de äldre har verkligen
sett fram emot att äntligen kunna få prata
och se sina nära och kära. Tack Elgiganten
Foundation för denna fina möjlighet, man
blir alldeles varm i själen
”

– Linda, Elgiganten-medarbetare Östersund

-Madelene, Elgiganten-medarbetare Skövde.

– Daniel, Elgiganten-medarbetare Häggvik

Elgiganten foundation
Sedan 2017 finns Elgiganten Foundation, en stiftelse som årligen delar ut pengar och stöd för att inkludera fler i den tekniska utvecklingen. Syftet är att ta ett större samhällsansvar och minska den digitala klyftan i samhället. Fonden utgår
från vår vision om att alla ska få ta del av den magiska världen av teknik. Det betyder att vi arbetar för att inkludera fler
i den visionen och förhindra att människor hamnar i utanförskap för att de inte har möjlighet att ta del av den tekniska
utvecklingen och digitaliseringen som pågår i samhället.

Ingen kan göra allt, men alla kan göra något
Som medarbetare på Elgiganten ska man ha möjlighet
att göra skillnad, i det dagliga arbetet men också när det
kommer till att underlätta tillvaron för andra människor.
Fonden är uppbyggd på så vis att medarbetarna själva ansöker om fondmedel för att kunna hjälpa till på sin lokala ort.
Hittills har Elgiganten delat ut pengar och stöd till bland
annat äldreboenden, kvinnohem, barnsjukhus, flyktingbo-

ende och härbärgen för hemlösa. Alla initiativ går i linje
med det digitala utanförskapet, det vi bistått med är till
exempel mobiltelefoner med kontantkort vid jul så att
hemlösa kan ta kontakt med någon de håller kärt. Vi
har också donerat surfplattor till äldreboenden och hållit
utbildningar för de boende så att de kan ha bättre kontakt
med sina anhöriga.

Bäst på gaming
Elgiganten satsar stort på gaming. Det innebär att alla som kommer till våra varuhus ska kunna möta personal som brinner
för gaming, som kan sitt område och som är uppdaterad och insatt i både teknik och utrustning.
Det innebär att gaming klassas som en kompetens hos Elgiganten. Du som brinner för gaming ges därför en möjlighet att
jobba med det du faktiskt helst ägnar dig åt.

Delta i våra event
När du jobbar med gaming på Elgiganten får du
fler chanser att utveckla både dina kunskaper som
säljare och ditt eget spelande. Vi arrangerar årligen
gamingeventet BoHack, ett LAN på vårt huvudkontor i Stockholm med mycket spel, tävlingar
och turneringar.
Eftersom Elgiganten är huvudpartner till DreamHack får du som anställd också gratis inträde till
DreamHack festivalerna. Du kommer också ges
möjligheten att representera Elgiganten på eventet
med kollegor från olika platser runt om i landet.

We are the innovation. We are the design.
We are the ideas, the energy and the ingenious
solutions. Nordic design and innovation at an
affordable price.
OBH Nordica – simply designing good life.
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Vill du också bli en av Elgiganten?
Välkommen med din ansökan!
Du hittar våra lediga tjänster och ansökningsformulär på elgiganten.se längst ner i sidfoten.

THERMEX SCANDINAVIA AB

Importgatan 12 A
S-422 46 Hisings Backa

• 17682 • www.jssverige.se

KÖKSFLÄKTAR
FÖR ALLA SMAKER!

Tel: 031 - 340 82 00
info@thermex.se

www.thermex.se

Köksfläktar Enkelt & Elegant

