Bratislava, 17. december 2020

Slovaško podjetje Dedoles kljub krizi zaradi Covida-19 povečuje število zaposlenih
V času, ko slovaško gospodarstvo trpi zaradi pandemije Covida-19 in so veliko delavcev odpustili proti njihovi
volji, je slovaškemu podjetju Dedoles uspelo ustvariti 180 novih delovnih mest.
Pred prvim valom pandemije, torej v začetku marca 2020, je imel Dedoles 80 zaposlenih. Danes podjetje na
Slovaškem stalno zaposluje skoraj 260 ljudi. Prihodnje leto bo na voljo še več delovnih mest, predvsem na
področju informacijske tehnologije. “V letu 2021 želimo oblikovati še močnejšo ekipo. Osredotočili se bomo na
razvoj našega IT oddelka. Naš cilj je ustvariti delovna mesta, ki so potrebna za podjetja, ki delujejo v digitalnem
okolju,” pravi Jaro Chrapko, direktor podjetja.
Dedoles ima največ zaposlenih v Pezinoku, kjer ima podjetje sedež. Upravni in logistični center je "dom" skoraj
200 zaposlenih. Podjetje ima tudi manjše upravno središče v Bratislavi, kjer deluje ekipa, odgovorna za
marketing in izdelke. “Svojim zaposlenim skušamo zagotoviti čim boljše delovne pogoje, ponujamo jim številne
zanimive ugodnosti. Menimo, da je za rast in uspeh podjetja nujno, da rastejo in se počutijo zadovoljni tudi
zaposleni. Vsem ponujamo možnost učenja skozi tečaje, usposabljanja in dogodke, ki bodo pripomogli k
izboljšanju njihovih veščin in sposobnosti, redno širimo zasebno knjižnico, večkrat na leto organiziramo redne
team buildinge (žal v tem času le v spletni obliki). Veliko vlagamo v inovacije in avtomatizacijo, kar ljudem
pomaga racionalizirati vsakodnevna opravila. Naša inteligentna avtomatizacija logistike je celo prejela nagrado
LOG-IN v kategoriji projektnih inovacij leta,” pripoveduje direktor kadrovske službe Dedolesa Kamil Reľovský.
Dedoles se je v zadnjih mesecih razširil tudi v nevirtualni svet, po vsej Slovaški pa je bilo ustvarjenih več
delovnih mest. Poleg Bratislave so Dedolesove stojnice odprli še v Trenčinu, Banski Bistrici, Žilini, Košicah in
Pezinoku.
“Pred dvema letoma smo bili majhno slovaško podjetje, ki je imelo približno 20 zaposlenih. Danes smo kljub
zapletenim razmeram zaradi pandemije sposobni rasti in zaposlovati več sto Slovakov. Dedoles prek svojih
spletnih trgovin trenutno deluje v 20 evropskih državah. Skoraj 80 % naše prodaje ustvarimo zunaj Slovaške
republike. Na Slovaškem ostajajo prihodki iz celotne EU v obliki davkov, dajatev in dobičkov, ki jih ponovno
vlagamo v razvoj podjetja in ustvarjanje zaposlitvene možnosti za 21. stoletje,” dodaja Jaro Chrapko.
Marca 2020 je Dedoles postal 100-odstotni lastnik britanskega podjetja Something different Europe Ltd. s
sedežem v Bridgwaterju na jugozahodu Anglije, ki je po številu prebivalcev podobno Pezinoku. Ta prevzem je
poenostavil postopek distribucije naročil v zahodnoevropske države in tudi prinesel nove priložnosti za
zaposlitev lokalnega prebivalstva. Danes, ko so številna velika podjetja prisiljena odpuščati, se v tem britanskem
mestu ustvarjajo nova delovna mesta, kar ceni tudi župan mesta. Novembra je obiskal sedež podjetja in javno
izrazil hvaležnost, da kljub težkim razmeram v svetu podjetje ustvarja delovna mesta in je na novo zaposlilo 40
ljudi iz regije. “Zelo smo ponosni. V veliko čast nam je, da nas je župan britanskega mesta pohvalil, ker smo
zaposlili domačine,” dodaja Jaro Chrapko.
Dedoles namerava prihodnje leto v sosednji Češki republiki ustvariti nove zaposlitvene možnosti. “V letu 2021
želimo odpreti svojo podružnico tudi na Češkem. Ustvarili bomo nova delovna mesta na lokalnem trgu dela in
verjamem, da se bodo naši odlični ekipi pridružili neverjetni ljudje,” dodaja ustanovitelj Dedolesa.
Medtem ko je Dedoles leta 2018 zabeležil prodajo v višini približno 6 milijonov €, je leta 2019 prodaja dosegla 15
milijonov, podjetje pa namerava letos to številko potrojiti.
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