
Cel de-al zecelea magazin Auchan, care va fi deschis în acest an în centrul comercial Palas Iaşi, a început cam-
pania de angajări punând la dispoziţie 200 de locuri de muncă.

Auchan Iaşi va fi ancora principală din cadrul centrului 
comercial Palas, cu o suprafaţă de vânzare efectivă de 
5.300 mp şi 30 de case de marcat. Magazinul Auchan 
le va oferi ieşenilor 25.000 de produse preponderent 
alimentare, iar o echipă de peste 200 de oameni îi va 
întâmpina cu profesionalism.

Cu ocazia lansării campaniei de angajări din februarie, 
Auchan Iaşi pune la dispoziţie 200 de locuri de mun-
că în 20 de meserii diferite. Printre posturile care îşi 
aşteaptă candidaţii se numără: casier, lucrător co-
mercial, cofetar, brutar, patiser, măcelar, prepara-
tor carne, agent de securitate, recepţioner, tehnici-
an întreţinere. Lista integrală cu posturile disponibile 
poate fi gasită pe site-ul www.auchan.ro, la secţiunea 
Carieră.
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Auchan Iaşi a dat startul campaniei de angajări 

CV-urile pot fi depuse direct pe site sau la Biroul de Angajări Auchan Iaşi, din Str. Florilor nr.38, de luni până vineri între 
orele 09:00 şi 18:00. Pentru alte informaţii pe acest subiect candidaţii pot apela şi numărul de telefon 0754.071.733. 

Auchan îşi propune să devină o şcoală a reuşitei pentru colaboratorii săi. Valorile noastre sunt încredere, implicare, 
dezvoltare. Acordăm o importanţă deosebită formării angajaţilor şi dezvoltării lor profesionale, prin programe de formare 
continuă, şcoala de manageri, programul de master Auchan.
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Auchan a deschis primul său magazin din România în noiembrie 2006 la Bucureşti, acesta fiind hipermarketul cu cea 
mai mare suprafaţă efectivă de vânzare din comerţul românesc. În următorii ani, au fost deschise magazinele din Piteşti, 
Târgu-Mureş, Cluj-Napoca, Suceava, Bucureşti Militari, Timişoara, Constanta şi Craiova ajungând astfel la un total de 9 
hipermarketuri. În tot acest timp, numărul de locuri de muncă create de Auchan România a ajuns deja la peste 4.300.

În fiecare oraş, Auchan oferă clienţilor săi confort la cumpărare, gamă completă de produse la preţuri mici în permanenţă. 

Al 12-lea grup de distribuție alimentară din lume, Grupul Auchan este prezent în 12 țări și are 262.000 de angajați. Este 
organizat pe domenii de activitate: hipermarket (616 magazine), supermarket (759 magazine), divizie imobiliară pentru 
comerț (Immochan), bancă (Accord) și comerț online, iar în 2010 a realizat o cifră de afaceri de 42,5 miliarde Euro. La 
nivel mondial, Auchan are 262.000 de angajaţi, numărul acestora crescând de la an la an, odată cu deschiderea de noi 
magazine. Misiunea primară şi continuă a Auchan de-a lungul anilor a fost aceea de a îmbunătăţi puterea de cumpă-
rare şi calitatea vieţii unui număr cât mai mare de clienţi, alături de colaboratori responsabili, profesionişti, pasionaţi şi 
apreciaţi.
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