
 

WODEN søger Sales Coordinator til Customer Relations team 

Er du vild med troubleshooting? 
WODEN søger en salgs-minded og ambitiøs kollega til vores Customer Relations afdeling på 
hovedkonteret i Aarhus. Vi forestiller os, at du vil klappe i hænderne, når vi siger at struktur, 
deadlines og ad-hoc opgaver udgør en vigtig del af vores arbejdsdag. 

WODEN sneakers sælges i mere end 20 lande verden over og fra mere end 800 selling points – 
fra mindre fashion butikker til de største europæiske online shops. Vi arbejder meget dynamisk 
med vores kollektioner, og udfordrer, hvordan morgendagens retail ser ud.  

Customer Relations teamet holder overblikket i en travl hverdag, og er servicefunktion for både 
kunder, sælgere og agenter. Teamet sikrer et højt kvalitetsniveau i kommunikationen mellem 
virksomhed og kunder. Afdelingen er centralt placeret i virksomheden, og giver god forståelse for- 
og indblik i vores forretning.                                                                                                                                                

Vores drømmekandidat 
Hvis du kan spejle dig i nedenstående, så kunne vi være et godt match. 

Som overskriften indikerer, er vores drømmekandidat en dygtig problemløser. Så du spotter, når 
der er noget, der ikke ser rigtigt ud og skal løses. Du kan have nogle års erfaring eller være 
nyuddannet – det vigtigste er, at du vil være en del af vores vækstrejse, og at du har viljen til at yde 
en ekstra indsats. Du skal kunne arbejde kundeorienteret og samtidig have flair for tal og fakta. 
Egne ansvarsområder vil du hurtig få, og du skal have et stort drive og entusiasme for at bidrage til 
afdelingens succes og WODENs vækst. Hos os er der kort fra tanke til handling, og vi ønsker os 
en ny kollega, som brænder for at få tingene gjort. 

Dine fokusopgaver vil være: 

• Ansvar for nøglemarkeder: sales support for markedernes key accounts, WODENs 
salgskanaler og distributører.  

• Eksekvering og opfølgning af ordrer.  
• Supplering af varer til vores egne salgskanaler (Marketplaces og Consignment). 
• Understøtte og aflaste vores danske sælgere og udenlandske partnere i deres 

salgsarbejde; også pro-aktivt og med salgskampagner. 
• Formidling af salgsrelaterede informationer til vores sælgere og udenlandske partnere. 
• Daglig kontakt og koordinering med salgs-, logistik-, marketing-, indkøbs-, design- og 

økonomiafdelingen.  
• Arbejde med vores nøglekunders forskellige portaler. 
• Beholde overblikket over deadlines og handle på dem. 
• Reklamations- og returbehandling.  

Opgaverne kan variere – især i graden af kompleksitet - og du skal trives med at prioritere 
løbende, da Customer Relations er en afdeling hvor rigtig mange forespørgsler lander. Det 
vigtigste er, at vores afdeling skal sørge for, at kunderne får en rigtig god oplevelse ved at handle 
med Woden. Vi er ambitiøse, og kvalitet er en vigtig del af vores dna; og dét skal vores kunder 
mærke. 



 
I udvælgelsesprocessen lægger vi vægt på følgende: 

• Op til ca. 5 års erfaring fra arbejde i en lignende stilling, eller nyuddannet fra en relevant 
uddannelse. 

• Skarpe analytiske evner parret med et udpræget kundeservicegen.  
• Evnen til at sætte sig grundigt ind i og arbejde med de forskellige systemer og portaler, som 

vores nøglekunder bruger (f.eks. Boozt Partner Portal). 
• Det er en fordel at kunne arbejde med indkøbssystemer. Vi bruger SPY systems. 
• Officepakken behersker du, især Excel. 
• Engelsk på forhandlingsniveau, både i skrift og tale. 
• Yderlige sprogkundskaber på forhandlingsniveau som er relevant for vores markeder, er et 

stort plus.  

Din arbejdsstil er struktureret, og du kan godt lide at gøre dig umage. Hvad angår tid og 
planlægning, er du en ørn til at prioritere, og du sætter pris på at følge dine opgaver til dørs.  

Kan du nikke genkendende til ovenstående? Så send din motiverede ansøgning samt CV til: 
job@woden.com. Ansøgningsfrist er mandag den 31. august og vi indkalder løbende til samtaler.  

Hvis du har yderligere spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Head Of Customer Relations, 
Claire Boelstoft på 30 60 77 69. 

 

 

Kort om WODEN: 

WODEN er et skandinavisk sneaker brand grundlagt i 2013, bygget på skandinaviske 
designværdier. Med respekt for miljø og omgivelser arbejdes der ud fra en bæredygtighed tilgang: 
REDUCE. REUSE. RECYCLE. I 2018 og 2019 modtog WODEN Børsens gazellepris, som en 
anerkendelse for den markante vækstrejse virksomheden har været på de seneste 7 år. 
Ambitionerne er dog langt større, og derfor forventer vi, at du ønsker at bidrage aktivt til fortsat 
vækst.  
Du kan læse mere om brandet her: www.woden.dk 


