
Sofistikeret, råt og feminint. Det var den stil NÜ drømte om at skabe, da brandet blev introduceret på det danske marked i 1997. NÜ betyder nøgen på fransk og kvinde på kinesisk, og det passer perfekt ind
i designernes vision om at skabe mode med rå enkelhed, rene naturmaterialer og etisk produktion. NÜ kollektionerne forhandles i førende butikker overalt i Danmark og på eksportmarkederne

– Tyskland, Norge, Sverige, Finland, Island, England, Irland, Frankrig, Holland, Belgien, Schweiz, Østrig, Italien, Spanien, Polen, Grækenland, Canada, USA og Australien.

WWW.NU-DENMARK.COM

FEMININE • RAW • SOPHISTICATION

Er du en energisk og udadvendt person med gode samarbejdsevner og kommunikationsevner? Motiveres du af konstant at forbedre 
ydeevne, resultater og færdigheder? 

Så er dette din chance for en udfordrende stilling med stort ansvar og vækstmuligheder i en international modevirksomhed!

Du vil i denne stilling referere til vores Head of Sales og blive en del af en organisation på 25 medarbejdere på vores hovedkontor i Randers.  
Vi har showroom i Randers samt i centrum af København.  

SÆLGER TIL NÜ, DISTRIKT DANMARK

OM DIG:
• Du kan lide at være en del af et stærkt team
• Du er kendt for at skabe nærhed til dine kunder
• Du har gode kommunikationsevner
• Du er god til at sætte mål og løbe efter dem

DIT ANSVARSOMRÅDE:
• Vedligeholde NÜ’s eksisterende kunder
• Opsøge nye kunder for NÜ
• Lave kunde-events 
• Deltagelse på messe
• Budget ansvarlig for de danske kunder 

DIN PROFIL:
• Du kommer fra en lignende stilling og meget  

gerne fra modebranchen
• Du er struktureret
• Du er vellidt
• Du har en vindende personlighed 

VI TILBYDER:
• Godt arbejdsmiljø
• Skønne kollegaer
• Plads til udvikling
• Dejlige personalegoder
• Flotte omgivelser
• Masser af skønne kunder

ARBEJDSPLADSEN – NÜ
Fashion brandet NÜ blev introduceret første gang i Danmark i 1997. 
Drømmen var at skabe et univers af sofistikeret, rå og feminin mode 
med den stærke og stilbevidste kvinde i fokus. 

Visionen for NÜ var dengang og er stadig i dag klar; Vi ønsker
at skabe luksuriøs kvalitetsmode af rå, feminin og sofistikeret 
enkelthed, at drive en sund virksomhed med glade medarbejdere 
og tage socialt ansvar med et fokus på etisk produktion og gode 
arbejdsforhold. 

NÜ blev hurtigt et efterspurgt brand, og kollektionerne forhandles i 
førende modebutikker overalt i Europa, Skandinavien, Canada, USA 
og Australien. 

ARBEJDSSTED OG TILTRÆDELSE
NÜ, Neptunvej 18, 8960 Randers. Tiltrædelse hurtigst muligt.

LYDER DET SOM NOGET FOR DIG?
Søg jobbet ved at sende din ansøgning og dit CV med foto til 
jesper@nu-denmark.com. Har du spørgsmål til stillingen er du 
velkommen til at kontakte Jesper Ingø på 51418984.


