
Delo meNe išče 2014 

 
Lidl - preprosto več za vas! 

 
 

Tadeja Kofjač 
Kadrovski oddelek  



Na kaj pomislite, ko slišite Lidl? 

Kaj je diskont? 



... kupcem ponujamo izdelke za vsakodnevno uporabo z najvišjo 

kakovostjo po ugodnih cenah.   

 

 

 

Osnovna ideja Lidla 



Lidl Slovenija 

 od leta 2007 

 45 poslovalnic  

 1200 zaposlenih 

 

Lidl v Sloveniji 

Skupina Lidl 

 26 držav 

 10.000 poslovalnic 

 170.000 zaposlenih 

 



Lidlova tržnica 

- dnevno sveži izdelki 

- razpoložljivost 

- bio izdelki 

 



Lidlova pekarna 

- peka večkrat na dan 

- pestra ponudba (sladko in slano) 

- inovativni pristop 



Kakovost iz Slovenije 

- mlečni izdelki 

- mesni izdelki 

- sladko pecivo 
 



Biotrend 

− sadje, zelenjava 

− mlečni izdelki 

− testenine 
 



Neprehrambni izdelki / Non Food 

− tekstil, 

− izdelki za prosti čas, 

− izdelki za dom in gospodinjstvo, 

− vse za domače mojstre (orodje, el. naprave …), 

− športna oprema, 

− izdelki za otroke 

(igrače, oblačila, obutev, 

šol. potrebščine …). 
 



Ali ste vedeli… 

...da smo pridobili laskavi naziv Superbrands 2013/2014 

za najboljše in najbolj prepoznavne blagovne znamke? 

…fair trade trgovina 

 

Mi smo Super…! 



Družbena odgovornost 

 

 

 

 

…Lidl, zeleno podjetje 

…Lidl, zdravo podjetje 

…Lidl, odgovorno podjetje 

 

…Kaj pa tvoj korak? 



Skrb za zaposlene 

 

 

 

 

- skrajšan delovni čas 

- službeni odklop (sabbatical) 

- interno glasilo Štacunar 

- promocija zdravja 

- nadpovprečno plačilo v dejavnosti 

- cepljenje proti gripi 

- čestitka in bon ob rojstnem dnevu 

- delavnice za zaposlene 

(npr. Kako prenehati kaditi) 

- predavanje za starše 

(npr. Kako nuditi prvo pomoč otroku?) 

 



Skrb za zaposlene 

 

 

 

 

- piknik za zaposlene 

- novoletna zabava 

- prednovoletno obdarovanje otrok zaposlenih 

- planinska sekcija 

- udeležba na tekaških in kolesarskih maratonih 

- ogled koncertov in kinopredstav 

 



Kariera 

 

 

 

 

Različna poslovna področja: 
 

• prodaja 

• nabava 

• investicije 

• skupne službe 
 

 

 

 

 

 



Regionalni vodja prodaje 

 

 

 

 

- 9 mesečno usposabljanje 

- odgovornost za svojo prodajno regijo    
(organizacija, zaposlovanje, usposabljanje, motiviranje, 

razvoj sodelavcev) 

- letna bruto plača od 39.600 eur 

- Audi A4, iPad, 

službeni telefon 
 

 

 

 

 



Nabava 

 

 

 

 

- vodja blagovnih znamk ali blagovnih skupin    

(food / non food) 

- blagovne znamke / lastne blagovne znamke 

- oddelek oglaševanja 

- oddelek deklaracij 

- kontrola kakovosti 
 

 

 



Skupne službe 

 

 

 

 

- kadrovski oddelek 

- finance in računovodstvo 

- kontroling 

- IT/Organizacija 

- GRC 
 

 

 

 



Investicije 

 

 

 

 

- pridobivanje nepremičnin 

- gradnja in vzdrževanje objektov 

- tehnična nabava 
 

 

 

 



Trainee program 

Schwerpunktfachbereich 
Deutschland, Lidl Stiftung 

 

Strokovna 

področja Zentrale Dienste IT Einkauf Uprava Tehnične službe IT Nabava 

Ciljno delovno 

mesto 

Poglobljeno 

usposabljanje 

 

 

 

7 mesecev Težišče na strokovnem področju 
 - 4 mesece doma  

 - 3 mesece v tujini  

Prevzem delovnih nalog 

IT Einkauf 
9 Monate 

  
 

- poslovalnica 

- logistični center / skladišče 

- usposabljanje za RVP, vključno z nadomeščanjem RVP 
9 mesecev 

Osnovno usposabljanje v    

prodaji  

Osnovno 

usposabljanje 

Orientacija 

1 Monat 

 

 

Seznanitev z izbranim strokovnim področjem, na voljo pa sta tudi dve izbirni področji 

Nabava 

8 mesecev Usposabljanje na različnih področjih dela  

Možnost menjave strokovnega področja  Opcijsko – jezikovni tečaj 

Blagovno 

načrtovanje 
IT/PO Tehnična nabava Skupne službe 



Mednarodni študij? 

 

 

 

 

Študij v Nemčiji: 

mednarodno poslovanje,1. bolonjska stopnja 

- ekonomija 

- mednarodno poslovanje 

 

Združuje študij in delo. 
 

 

 

 



Mednarodna kariera? 

 

 

 

 

- kariera v 26 Lidlovih državah 

- uvajanje in usposabljanje 

- razvojni programi 

- izmenjava izkušenj 

 
 

 

 

 

http://www.karriere-bei-lidl.com/cps/rde/xchg/lidl_int/hs.xsl/6018.htm


Ključ za uspeh v Lidlu? 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lidl Slovenija 

 

 

 

 

 

 

zaposlitev@lidl.si 
 

www.lidl.si/zaposlitev 
 

 

 

 

Zakurjeni? 


