
 
 

Brænder du for mode og ønsker du at udvikle dine kompetencer i 
en international modevirksomhed? 
WODEN søger en praktikant til Marketing & E-commerce teamet til efteråret 2020. 

WODEN er et skandinavisk sneakers brand grundlagt i 2013, bygget på skandinaviske designværdier. 
WODEN sneakers sælges mere end 20 lande verden over og ved mere end 800 ”selling points”, hvor 
største delen findes i Europa. WODEN har været på en spændende vækstrejse siden begyndelsen, 
hvor salget foregår via egne kanaler, wholesale, agenter og distributører, og senest er marketplaces 
blevet en vigtig del af forretningsmodellen. 

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. 

Som følge af den store vækst søger WODEN en marketing/E-commerce praktikant, der aktivt kan 
bidrage til at videreudvikle bl.a. onlinestrategien for vores børneunivers WODEN KIDS, samt dagligt få 
hands-on erfaring indenfor flere online discipliner. 

Dine opgaver vil blandt andet være 

• Markedsundersøgelser og research 
• Planlægning og hands-on eksekvering på Social Media kampagner 
• Content koordinering på tværs af platforme 
• Vedligeholdelse og optimering af website indhold 
• Content creation til interne og eksterne kanaler 
• Opbygning og vedligeholdelse af relationer med influencers  

 
Vi forventer, at du  

• Læser en kommunikations-, e-handels- eller marketingrelevant uddannelse, eller er 
nyuddannet indenfor samme område. 

• Er pligtopfyldende, ansvarsbevidst og proaktiv. 
• Du er struktureret og har respekt for deadlines. 
• Dagligt holder dig opdateret om medieverdenen online og offline. 
• Er god til at koordinere, og trives i et miljø med mange opgave og højt tempo. 
• Mestrer dansk og engelsk i både skrift og tale. 
• Har en proaktiv tilgang og kan arbejde både selvstændigt og i teams. 
• Erfaring med grafisk opsætning er en fordel  

 
Vi forestiller os, at du er i gang med en uddannelse, hvor et praktikforløb er en naturlig del af dit 
uddannelsesforløb. Den ugentlige arbejdstid er 37 timer, men vi er fleksible i forhold til studie- og 
eksamensforløb. Praktikforløbet er ulønnet, hvorfor vi går meget op i, at praktikforløbet skal styrke 
dine kompetencer markant. 

Du bliver en del af en inspirerende og kreativ modevirksomhed med højt til loftet. Beliggende i hjertet 
af Aarhus, nærmere bestemt Balticagade, hvor du er tæt på bus- og letbanestop ved DOKK1.  

Ansøgning 



 
Hvis du er interesseret i praktikstillingen, så skynd dig at sende din ansøgning til Social Media & 
Content Specialist, Line Bork, på line@woden.com. Har du spørgsmål til stillingen kan disse ligeledes 
stilles pr. mail. 

Ansættelsessamtaler vil blive afholdt løbende, så send derfor gerne din ansøgning hurtigst muligt, hvis 
du vil i betragtning til stillingen.  
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