
RackBuddy er baseret på idéen om, at et tøjstativ er et møbel. 
Et møbel, som kan være med til at forme identiteten af ejerens 
hjem. Vi mener, at designet af forbrugerens garderobe og dets 
funktionalitet skal gå hånd i hånd. Derfor tilbyder vi robuste og 
veldesignede garderobeløsninger, som vil holde i lang tid og un-
derstøtte vores kunders individuelle stil og behov.

Siden de første produkter blev sendt ud fra en lille garage i 2013, er 
det gået stærkt. I dag sælges der direkte via 7 egne sites til mere 
end 20 lande i Europa, vi er kåret som Gazelle, omsætningen og 
organisationen vokser markant, og i slutningen af 2020 indviede vi 
et kæmpe Design Lab på Frederiksberg Allé, som også er centrum 
for alle virksomhedens marketingaktiviteter. Kort sagt er det her 
formodentlig en af de sjoveste og hurtigst voksende danske virk-
somheder inden for design, mode og forbrugsvarer, som fortsat er 
ejet af de to stiftere: Martin Heinze og Lasse Nielsen.

OM JOBBET 
Som Brand Director får du en central rolle i at sikre en stærk visuel 
og brandstrategisk platform for RackBuddy. Du bliver ansvarlig for 
alle forbruger touchpoints for brandet og skal sikre ensartethed i 
forbrugernes oplevelser, lige fra de møder brandet første gang on-
line eller i vores showroom til de står og skal samle det hele i deres 
hjem. Du skal lede et team, og i takt med at forretningen udvikler 
sig, ansætte de nødvendige personer for at fortsætte vækstrejsen.

Det er vigtigt at du har arbejdet med stærke design- og forbruger- 
brands før, og at du favner bredt. Rackbuddy er i en rivende ud-
vikling, som betyder, at du både skal være praktisk og hands-on i 
det daglige arbejde og kunne lægge og eksekvere en strategi. Vi 
ønsker typisk at skabe vores eget indhold, og derfor skal du i særlig 
grad være i stand til at udvikle materialer selv med hjælp 
fra relevante partnere. 

Stillingen refererer direkte til den ene af de to ejere og stiftere, 
Lasse Nielsen.

OM OPGAVERNE 
I stillingen bliver dine opgaver og ansvarsområder:

•	 Udvikling	og	eksekvering	af	SOME-	og	influencerstrategi. 
• Udvikling og eksekvering af brand- og visuel strategi. 

• Udvikling af den redaktionelle strategi for al kommunikation. 
• Udvikling og eksekvering af en premium kunderejse. 
• Finpudsning vores ’why’ og hjælpe med at få det til at leve 
 overalt i vores identitet. 
• Opfølgning på budgetter og måltal. 
• Projektstyring og ledelse af marketingteamet.

DIN FAGLIGE PROFIL 
Du	kan	kende	dig	selv	i	flere	af	følgende	kvalifikationer	og:

• Har dokumenteret erfaring og succesfulde resultater 
 med at drive ovenstående opgaver. 
• Har arbejdet selvstændigt med udvikling af content. 
• Har erfaring med e-handel.  
• Har en faglig baggrund inden for kommunikation og/eller design. 
•	 Er	flydende	på	engelsk	i	skrift	og	tale. 
• Har gerne kendskab til tysk.

DIN PERSONLIGE PROFIL: 
Som person beskrives du blandt andet som:

• En der har en positiv “can do”-attitude; En ’do’er by heart’. 
• En der går forrest i at opnå målsætningerne. 
• Struktureret og procesorienteret. 
• Hårdtarbejdende, ambitiøs og selvkørende. 
• God til at inddrage dine kollegaer og har forståelse for 
 at succes opnås bedst gennem samarbejde. 
• En stærk og motiverende leder. 
• Kommercielt tænkende – en god købmand.

DU TILBYDES 
Du tilbydes en spændende og udfordrende mulighed som nøgle- 
person i den videre ekspansion. Du får en stilling med gode person- 
lige udviklingsmuligheder. Du har et stærkt, effektivt og erfarent 
team bag dig, der er med til at sikre og bidrage til, at du får succes.

ANSØGNINGEN 
Danish Network Association bistår med udvælgelse og ansættelse 
af den helt rigtige kandidat. Send derfor din ansøgning og CV inden 
den 20. marts 2021 til jl@danishnetworkassociation.dk, hvortil 
eventuelle spørgsmål også kan stilles. Alle henvendelser behandles 
fortroligt.

RackBuddy søger en

Kan du tage ansvaret for at styre og udvikle RackBuddys identitet til et helt nyt niveau? Er du drevet 
af vækst og erobring af nye markeder? Er du en af Danmarks bedst eksekverende Brand Directors, 
og kan du forestille dig at arbejde i et inspirerende miljø og være med til at forme et af Danmarks 
nyeste designikoner? Så kan vi tilbyde dig en unik mulighed: At blive nøgleperson i en super ambitiøs 
virksomhed med et stærkt brand, som er i fuld gang med at indtage den internationale scene for 
garderobe og opbevaring.
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