
Woden A/S   |    Balticagade 12A, 8000 Aarhus C   |    45 38 400 444 
 

 
 
WODEN søger indkøbsassistent 
 
Er du en engageret og struktureret indkøbsassistent med et højt drive og evnen til 
at holde flere bolde i luften, så er det dig vi leder efter. 
 
WODEN er et skandinavisk sneakers brand grundlagt i 2013, bygget på skandinaviske designværdier.  
Woden sneakers sælges i mere end 20 lande verden over og ved mere end 800 selling points, hvoraf 
største delen findes i Europa. Fashion, funktionalitet og anatomi er essentielle elementer i WODEN 
DNA’en, der sikrer sneakers omhyggeligt designet til det urbane liv. Med respekt for miljø og 
omgivelser arbejdes der ud fra en bæredygtighed tilgang: REDUCE. REUSE. RECYCLE. 
 
Vi søger, til hovedkontoret i Aarhus, en engageret og selvstændig profil, der med gode analytiske 
evner og udgangspunkt i godt købmandsskab, kan koordinere, udvikle og skabe tætte relationer med 
vores leverandører. Som person er du proaktiv og arbejder struktureret med opgaverne, og kan bevare 
overblikket i en travl hverdag. Du har sans for detaljen og har stor fokus på at opretholde et stort 
kvalitetsniveau gennem hele vores supply chain. 
 
I 2018 modtog WODEN Børsens gazellepris, som en anerkendelse for den markante vækstrejse 
virksomheden har været på de seneste 6 år. Ambitionerne er dog langt større, og derfor forventer vi, at 
du ønsker at bidrage aktivt til fortsat vækst, og ønsker at videreudvikle indkøbsfunktion. Passion for, 
og kendskab til mode og sneakers vil være en fordel i denne stilling. 
 
Dine opgaver vil blandt andet være 

• Beregne priser 
• Oprette styles i vores system 
• Godkende Confirmation samples 
• Koordinere og bestille salgsprøver 
• Ordre placering 
• Sikre at vores styresystem løbende er opdateret med den rigtige produktinformation 
• Fitting og wear test koordinering. 
• Opretholde en god dialog og skabe struktur omk. alt koordinering med vores produktions team 

i Asien. 
• Der vil indgå rejseaktivitet. 

 
Vi forventer, at du har/kan 

• Erfaring fra en lignende stilling 
• Skarpe analytiske evner, hvor beslutninger tager udgangspunkt i godt købmandskab. 
• Udpræget system- og tal forståelse. 
• Et bredt kendskab til IT - som minimum er du fortrolig med Excel 
• Kendskab eller er superbruger af indkøbs system. (Vi bruger SPY systems) 
• Arbejder selvstændigt, struktureret og trives med at blive udfordret. 
• Engelsk på forhandlingsniveau, både i skrift og tale. 

 
Vi glæder os til at møde dig! 
 
Ansøgningsfristen er mandag d. 18 marts 2019. Send ansøgningen til: Job@woden.com 
Hvis du har yderligere spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Carsten Holm på +45 30485858 
 
Vi vil løbende evaluere de ansøgninger vi modtager. 
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Du kan læse mere om brandet her: www.woden.com 

 

 


