Tesco planuje potężną redukcję kadry kierowniczej
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Tesco wchodzi w kolejny etap procesu centralizacji biznesu w obszarze Europy Centralnej.
Po zmianach w obszarze zakupów, marketingu i zarządzania grupy w regionie przyszła kolej
na uproszczenie struktur zarządzania największymi sklepami sieci w Polsce. Jak dowiedział
się portal wiadomoscihandlowe.pl oznacza to, m.in. zmiany i redukcje na stanowiskach
kierowniczych w ok. 160 hipermarketach Tesco w całym kraju.
Jak wyjaśniają przedstawiciele firmy Tesco planowane zmiany mają nie tylko odpowiedzieć na
potrzeby firmy w obecnej sytuacji rynkowej, ale przygotować sieć na walkę o rynek w przyszłości. Dotychczasowe zmiany w polskim oddziale Tesco i regionie bardzo pozytywnie wpłynęły na poprawę
konkurencyjności i wyniki firmy. Teraz przyszła kolej na gruntowne zmiany struktur zarządzania
naszymi sklepami – mówi portalowi wiadomoscihandlowe.pl Adam Manikowski, wiceprezes, dyrektor
zarządzający Tesco w Polsce.
- Tesco od kilkunastu lat nie poprawiało swoich struktur zarządzania w sklepach. Rynek się zmieniał,
oczekiwania klientów także, firma ewoluowała, ale struktury kierownicze się nie zmieniały. Musimy
je dostosować do nowej sytuacji rynkowej i nowych wyzwań, które stoją przed naszą firmą. Po
zakończeniu tego procesu będziemy mieli najbardziej nowoczesne i elastyczne struktury zarządzania
na rynku – uważa szef Tesco w Polsce.

Tesco w Polsce czekają zwolnienia grupowe i zmiany na stanowiskach kierowniczych w ok. 160
hipermarketach sieci w całym kraju. Firma zatrudnia obecnie w ok. 440 sklepach, krakowskiej
centrali i magazynach prawie 30 tys. osób. Szef Tesco nie chce podać konkretnych liczb dotyczących
ewentualnych zwolnień. – Nie znamy jeszcze dokładnych liczb. Część osób otrzyma propozycje pracy
na innych stanowiskach. Dopiero po przeprowadzonych rozmowach będziemy w stanie powiedzieć
ilu pracowników odejdzie z firmy, a ilu zaakceptuje alternatywne stanowisko i zmieni jedynie miejsce
pracy. Zależy nam, by wszystkim zaoferować inne propozycje w strukturach Tesco – wyjaśnia.
Adam Manikowski podkreśla w rozmowie z portalem wiadomoscihandlowe.pl, że zmiany dotyczą
przede wszystkim stanowisk kierowniczych, ale nie dotkną szeregowych pracowników. – Mogę
powiedzieć, że po zakończeniu procesu będziemy mieli mniej kierowników, bo ograniczona zostanie
liczba szczebli kierowniczych w sklepach, a sama struktura zarządzania zostanie bardzo
uproszczona. Obecnie jest ona bardzo skomplikowana. Teraz w sklepem będzie zarządzał kierownik
bądź menedżer, we współpracy z kierownikami zespołów i specjalistami. To pozwoli nam się skupić
na tym, co w biznesie handlowym jest najważniejsze, czyli na kliencie i na pracownikach.
Dzięki wprowadzonym zmianom, w tym redukcji części etatów Tesco chce głównie uprościć
zarządzanie i poprawić efektywność sklepów w Polsce. – Tworzymy bardzo proste struktury
kierownicze w sklepach. Będą one bardzo płaskie, dzięki czemu kierownictwo sklepów będzie bardzo
blisko klientów i pozostałych pracowników. To sprawi, że Tesco będzie w stanie jeszcze efektywniej
konkurować na rynku i dostarczać klientom to czego potrzebują. Jednocześnie pojawią się także
nowe stanowiska, takie jak kierownik zespołu i specjalista, które pozwolą lepiej skoordynować pracę
nowych struktur w sklepach – wyjaśnia prezes Tesco.
I dodaje: - Nasz kierownik sklepu powinien mieć dużo większą decyzyjność, elastyczność i zarządzać
sklepem za pośrednictwem prostej struktury, która będzie mu to ułatwiać. To chcemy mu to dać.
Jednocześnie struktura bardziej efektywna, co nam pomoże więcej zasobów zainwestować w warunki
pracy naszych pracowników. To pomoże nam podnieść konkurencyjności firmy na rynku.
Zmiany nastąpią w 160 hipermarketach, czyli największych sklepach z ok. 440, które działają
obecnie w Polsce. Proces właśnie się rozpoczął, a zakończy się w ciągu najbliższych kilku tygodni.
Zwolnienie nie dotkną mniejszych supermarketów, pracowników sklepów na stanowiskach
niekierowniczych, czy centrali firmy.
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