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WODEN søger en junior sælger med stort drive 
 
Er du passioneret omkring salg og mode, god til at skabe relationer, og brænder du for at 
være en del af en spændende virksomhed, der ikke er bange for at udfordre status quo og 
gå forrest indenfor bæredygtig innovation? - Er det dig, så send os en ansøgning.  
 
Vi leder efter en sælger til det danske marked, der er udadvendt og kan lide at arbejde selvstændigt 
med kunder, hvor den gode relation er i højsædet. Egenskaber som passion, struktur, engagement, 
nysgerrighed og gå-på-mod er noget af det, som vi værdsætter hos WODEN.  
 
Hos WODEN får du mulighed for at udvikle dig som sælger, hvor vi sammen skaber rammerne for et 
trygt og godt arbejdsmiljø. Sammen med vores øvrige salgsteam, skal du være med til at udarbejde 
vores strategiske planlægning, udvikle din egen kundeportefølje samt arbejde med salgsbudgetter.  
Vigtigheden af et stærkt kundeforhold er essentielt for WODEN, dit blik for vores målgruppe samt 
forståelse af WODEN’s brand DNA skal optimere kundesalget og gøre os til den foretrukne sko-
leverandør.  
 
Vores hovedkontor er placeret i hjertet af Aarhus, hvor vi har vores showroom, og hvor vi designer og 
udvikler vores sko og brand. Her vil du blive en del af et stærkt salgsteam, som du dagligt vil spare 
med.  
 
Dine opgaver vil blandt andet være: 

• Salg af to årlige sæson-kollektioner  
• Opfølgende suppleringssalg i sæsonen 
• Canvas og udvikling af kundeportefølje  
• Personaletræning og merchandising af butikker  
• Deltagelse på messer 
• Udarbejdelse og håndtering af salgsbudgetter og -data  
• Opbygning og vedligeholde et stærkt kundeforhold 
• Sparring med salgsteamet  
• Tæt samarbejde med vores Customer Relations-team 

 
Som person forventer vi, at du: 

• Har en stor passion for mode og bæredygtighed 
• Er serviceminded, energisk og har godt humør 
• Er selvstændig og proaktiv, og udviser stort engagement og drive 
• Er struktureret og kan skabe overblik  
• Er udadvendt og åben for at skabe relationer  
• Er handlekraftig, resultatorienteret og nysgerrig 
• Er udviklingsorienteret og ser muligheder frem for begrænsninger 
• Kan begå dig mundtligt og skriftligt på engelsk. Svensk og/eller norsk vil være et plus. 
• Har alm. kørekort 

 
Vi glæder os til at møde dig! Vi afholder samtaler løbende, indtil vi finder den rette kandidat 
Ansøgningsfristen er søndag d. 08.12 2019. Send ansøgningen til: Job@woden.com 
 
Hvis du har yderligere spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Malte Kastrup på tlf. nr. +45 
53369130. 
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Om WODEN: 
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 
størstedelen findes i Europa. Fashion, funktionalitet og anatomi er essentielle elementer i WODEN 
DNA’et, 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. 
 
I både 2018 og 2019 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 være en del af en dynamisk 
virksomhed. 
 

Du kan læse mere om brandet her: www.woden.com 
 

 


