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Lidl a dat startul înscrierilor la Campionatul de Management 2016 

 

 

 

Lidl a dat startul înscrierilor la cea de-a treia ediție a Campionatului de 

Management, programul de management trainee al companiei ce pregătește timp de 

12 luni tinerii care vor să își dezvolte o carieră în domeniul retail. Campionatul se va 

desfășura din septembrie 2016 până în septembrie 2017.  

Cine se poate înscrie?  

Sunt eligibili absolvenții de facultate cu profil economic,umanist sau tehnic cu un nivel 

ridicat de cunoaștere a limbii engleze, limba germană fiind un plus.  

Cum decurg înscrierile?  

Tinerii care își doresc să participe la Campionatul de Management pot aplica online (pe 

site-ul oficial http://bit.ly/CampionatulLidl sau pe platforma Hipo.ro 

http://bit.ly/lidlpehipo) până pe 30 aprilie. Procesul de recrutare ulterior presupune un 

interviu telefonic, o evaluare online și un interviu individual cu reprezentanții Lidl. 

Selecția finală va fi anunțată în iulie. Mai detalii despre procesul de selecție aici: 

http://bit.ly/procesuldeselectie.    

http://bit.ly/CampionatulLidl
http://bit.ly/lidlpehipo
http://bit.ly/procesuldeselectie
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Ce include acest Management Trainee?  

Tinerii selectați vor beneficia de formare în cadrul tuturor departamentelor și ale 

centrelor Lidl, inclusiv în magazine, și de un pachet salarial atractiv. 

Pe parcursul întregului program, participanții vor avea parte de un mentor și de o 

persoană responsabilă pentru dezvoltarea lor și vor parcurge training-uri de formare și 

dezvoltare a competențelor cheie: leadership, comunicare, organizare și planificare. 

Care vor fi etapele de dezvoltare profesională?  

În cea dintâi etapă a Campionatului de Management, tinerii se vor afla în magazine, 

unde se vor familiariza cu activitatea de bază a Lidl și cu practicile care i-au adus 

succesul. În a doua etapă, participanții se mută la un sediu regional, unde vor avea 

oportunitatea de a înțege procesele interne, fluxul de primire, pregătire și expediere a 

mărfii către magazinele Lidl.  

Următoarea etapă a Campionatului de management se desfășoară la sediul central al 

Lidl România. Acolo, participanții se vor implica în activitatea mai multor departamente: 

Achiziții și Marketing, Financiar, Controlling, Juridic (departamentele administrative), 

Resurse Umane și Expansiune, Construcții și Imobiliare. 

Campionatul de Management se încheie cu o evaluare. În urma acesteia, cei mai buni 

dintre participanți vor primi o ofertă de angajare permanentă la Lidl pe o poziție de 

management, adecvată abilităților și aptitudinilor lor.  

Mai multe detalii despre etape aici: http://bit.ly/lidltrainee. 

 

http://bit.ly/lidltrainee



