Lindex medarbeidere viser rekordhøyt engasjement
Lindex sin globale medarbeiderundersøkelse viser et fantastisk engasjement blant
selskapets medarbeidere, med en eNPS* på 66 er Lindex blant de fem beste prosentene
sammen med lignende selskaper innen forbrukerbransjen. Lindex sitt resultat viser en
sterk kultur der medarbeidere støtter og hjelper hverandre, og noe som utmerker seg
spesielt, er hvor godt forankret det høyere formålet og strategien til Lindex er hos
medarbeiderne og hvor mye dette inspirerer dem.

”Vi har gjort det utrolig sterkt i 2021 der vi rapporterte rekordhøyt resultat og salg,
noe vi ser som en direkte forbindelse til våre medarbeideres høye engasjement. Det
er menneskene og hvordan vi gjør ting sammen som er nøkkelen til vår suksess. Vi
er så takknemlige for alle medarbeidere som velger å være en del av reisen vår som
et globalt, merkevareledet og bærekraftig moteselskap”, sier Sanna Lindgren,
Director Culture & Communication i Lindex.
Resultatet fra den siste medarbeiderundersøkelsen viser et høyere nivå av engasjement enn noen
gang i Lindex. En eNPS på 66 er høyt over gjennomsnittet på 23 hos lignende selskaper i
forbrukerbransjen i forskningsselskapet Peakons database. Resultatet viser at kulturen i Lindex
kjennetegnes av sterk tillit blant medarbeiderne, som støtter og hjelper hverandre. Noe som også
er spesielt karakteristisk for resultatet, er at moteselskapets strategi og høyere formål, som er å
styrke og inspirere kvinner, er godt forankret og inspirerer medarbeiderne.
”Med den kontinuerlige medarbeiderundersøkelsen vår og det digitale verktøyet vårt er det
enkelt og smidig for våre medarbeidere å dele sine tanker og meninger om arbeidsplassen og
være involvert i å skape et Lindex vi alle ønsker å være en del av. Det gir oss også en oppdatert
oversikt over våre forbedringsområder og styrker som vi kan bygge videre på. Å jobbe med
medarbeiderengasjementet er en måte for oss å styrke den positive og sterke kulturen vi har i
Lindex”, sier Sanna Lindgren.

*Employee Net Promoter Score (eNPS)
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Lindex er en av Europas ledende motekjeder, med rundt 440 butikker i 19 land og salg online
over hele verden gjennom tredjepartspartnerskap. Lindex tilbyr inspirerende og prisgunstig
mote, og sortimentet inkluderer flere ulike konsepter innen damemote, barnemote, undertøy og
kosmetikk. Lindex vokser, både i egne kanaler, franchise og sammen med globale
moteplattformer. Lindex høyere formål er å styrke og inspirere kvinner overalt, og Lindex
bærekraftløfte er å utgjøre en forskjell for fremtidige generasjoner ved å styrke kvinner,
respektere planeten og sikre menneskerettighetene. Lindex er et heleid datterselskap av
STOCKMANN plc. Mer informasjon er tilgjengelig på www.lindex.com.

