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WODEN søger kreativ konceptudvikler 
 
Er du af natur nysgerrig på det visuelle brand udtryk, og brænder du for at skabe et stærkt 
brand DNA med øje for detaljen og evnen til at eksekvere? Har du tilmed passion for 
bæredygtighed, og ønsker du at skabe et grønnere aftryk på dine omgivelser – så er det dig 
vi leder efter. 
 
WODEN søger en kreativ konceptudvikler, der har erfaring med grafisk opsætning og produktion, kan 
spotte modetrends og tendenser, udvikle en stærk visuel identitet, som styrker vores brand på tværs af 
kanaler. En person, der formår at udarbejde koncepter og materialer af høj kvalitet til alt ekstern 
kommunikation. Erfaring med videoproduktion er et stort plus. 
 
Vores hovedkontor er placeret i hjertet af Aarhus, hvor vi designer og udvikler vores sko og brand. Du 
vil her blive en aktiv del af teamet med store referencer til både Design- og marketingafdelingen. 
 
Dine opgaver vil blandt andet være 

• Ansvar for koncepter og det visuelle udtryk til bl.a.: 
o Messer 
o Showroom 
o Merchandising 
o Kataloger 
o Videooptagelse og redigering 
o Online brand shops 
o Fotoshoots (styling, lokation, model mm.) 

 
• Kreativ udvikling af grafisk materiale og design til:  

o Webshops, brand shops, SoMe kanaler, Email marketing 
o Kampagneelementer og visuel storytelling 
o Invitationer, pressemeddelelser, annoncer mm. 
o Sko æsker, hangtags, labels mm. 
o POS- og printmaterialer. 

 
Vi forventer, at du: 

• er uddannet grafisk designer / koncept udvikler / Digital koncept udvikler 
• er superbruger af InDesign, Photoshop og illustrator 
• har kendskab til videoproduktion og redigering 
• har interesse for at tage billeder og skabe et stærkt visuelle udtryk 
• har en stor passion for bæredygtighed 
• har erfaring fra en stilling, hvor du har bevist, at du er i stand til at udvikle og skabe en stærk 

DNA på tværs af kanaler. 
 
Som person forventer vi at du: 

• er modeinteresseret og finder branchen interessant 
• Er kreativ af natur og har skarp sans for detaljen 
• Er stærk kommunikativ både visuelt og skriftligt 
• Har let ved at indgå i et team og arbejde på tværs af afdelinger 
• Er selvstændig og proaktiv, og udviser stort engagement og drive 
• Er handlekraftig, resultatorienteret og visuelt stærk 
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Vi glæder os enormt til at møde dig! 
 
Ansøgningsfristen er søndag d. 01.12 2019. Send ansøgningen til: Job@woden.com 
Hvis du har yderligere spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Carsten Holm på +45 30485858 
 
 
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 
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. 
 
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 
 

 


