
  
 
   
 

 
 

 
 

Jeronimo Martins Drogerie i Farmacja jest właścicielem sieci drogerii Hebe rozwijanych w Polsce od 
2011r. w ramach projektu biznesowego Grupy Jeronimo Martins w Polsce. Koncepcja drogerii opiera 
się na połączeniu wysokiej jakości obsługi z ofertą produktów zawsze w niskiej cenie. Unikalny wystrój 
wnętrza, spójna wizualizacja i komfort zakupów są jednym z czynników wyróżniających Hebe. W 
kolejnych latach JMDiF planuje dalszy rozwój w oparciu o dotychczasowe doświadczenia z rynku 
drogeryjnego i farmaceutycznego. 

 Warszawa, 1 kwietnia 2022 r. 

 

„Odkryj siebie z Hebe” – wyjątkowy program CSR 
dający nadzieję na lepszą przyszłość 

 
 
„Odkryj siebie z Hebe” to pierwszy tego typu, autorski program edukacyjno-zawodowy 
współtworzony przez Hebe oraz Fundację One Day, wspierający wychowanków domów 
dziecka w usamodzielnieniu się. 15 i 16 marca 2022 w Warszawie odbyły się warsztaty, 
podczas których młodzież z placówek wychowawczych przygotowywała się do 
rozpoczęcia pracy w drogeriach Hebe w całej Polsce. Wspólna inicjatywa to ogromna 
szansa na wejście w dorosłość ze stabilną i rozwojową pracą.  
 
Program stażowy „Odkryj siebie z Hebe“ umożliwia młodzieży przejście do nowego etapu 
związanego z zawodowym, dorosłym życiem, a sam udział w stażu stanowi wyjątkową okazję 
na  pozyskanie wymarzonej, stałej pracy. Grupa 16 młodych ludzi otrzymała niepowtarzalną 
szansę rozpoczęcia pracy w drogeriach Hebe w postaci 3 miesięcznego stażu, po którym 
istnieje możliwość stałego zatrudnienia.    
 
Dwudniowe warsztaty przygotowawcze, które odbyły się 
w Pałacyku Konopackiego na warszawskiej Pradze, miały 
na celu poznanie podopiecznych Fundacji One Day z 
mentorami Hebe, na których pomoc i zaangażowanie 
będą mogli liczyć przez cały czas trwania stażu. 
Uczestnicy mieli szansę zobaczyć, jak wygląda siedziba 
Hebe, poznać zakresy odpowiedzialności 
poszczególnych działów i zatrudnionych tam osób, a 
także dowiedzieć się jak będzie wyglądała ich praca oraz 
z jakich szkoleń mogą skorzystać w ramach stażu. Nie 
obyło się bez wizyty w jednej z drogerii Hebe, gdzie 
podopieczni programu poznali pracę konsultantów, którą 
już wkrótce sami będą wykonywać.   
 
Dzięki programowi „Odkryj siebie z Hebe”, młodzież w wieku 19-23 lata już od początku 
kwietnia rozpocznie (często swoją pierwszą) pracę. W akcję zostały włączone drogerie Hebe 
w całej Polsce, tak aby umożliwić pracę podopiecznym jak najbliżej ich miejsca pobytu. Już 
wkrótce spotkamy nowych pracowników w drogeriach Hebe w Warszawie, Łodzi, Wrocławiu, 
Toruniu, Zamościu, Sochaczewie oraz Piasecznie.  
 
Pozostaje tylko kibicować i życzyć wytrwałości w realizacji marzeń o stabilnej przyszłości! 
 
 
 
Kontakt: 
Biuro Prasowe Hebe | Jeronimo Martins Drogerie i Farmacja 
M: (+48) 667 407 207 
http://www.hebe.pl 
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