
SÆTHER er distributør for mere end 90 kendte internationale kosmetik- og parfumemærker. 
Heriblandt Hugo Boss, Gucci, Marc Jacobs, Chloé, Calvin Klein, Shiseido, Paco Rabanne, Max Factor, Clarins, Ole Henriksen mfl.  

 
SKANDINAVISK MARKETING MANAGER 

til stærke make-up brands  
 

Vil du arbejde med de markedsledende prestige og luksus make-up brands? 
Vi søger en erfaren og stærk, kommerciel Skandinavisk Marketing Manager til markedsledende make-up brands med en yngre 
trendsættende målgruppe. Du skal lede den Skandinaviske lancering af globale markedsledende brands. 
 
I stillingen som Skandinavisk Marketing Manager hos E. Sæther A/S bliver du en central person i et ambitiøst salgs- og 
marketingteam. Du indtræder i et spændende og hektisk miljø, hvor brands og godt købmandskab går hånd i hånd. Du vil 
opleve, at vi alle er drevet af at arbejde med de brands, vi omgiver os med, og du vil få engagerede og dygtige kolleger, der 
har skabt et stærkt og positivt arbejdsmiljø.  

 
Du vil komme til at arbejde fra kontoret i Farum og vil som Skandinavisk Marketing Manager få ansvaret for det danske 
marked – og i samarbejde med vores lokale teams i Oslo og Stockholm sikre regional succes. Du skal i samarbejde med teamet 
realisere de opstillede mål.  
 
De opgaver du skal varetage for at få succes 
Med reference til marketing direktøren, og i samarbejde med dine kolleger, får du det fulde ansvar for de enkelte brands. 
Du skal bl.a.: 

• Udarbejde budget- og marketingplaner, og sikre implementering og opfølgning på disse 
• Planlægge og udarbejde lancerings og aktivitetsplaner for mærket i butikkerne og på e-commerce platforme: 
• Planlægge og koordinere marketing- og salgsindsatserne, herunder planlægge salgsmøder og øvrige 

salgsaktiviteter 
• Udvikle og deltage i kunde- og leverandørpræsentationer 
• Sikre resultatopfølgning og rapportering 
• Sikre en tæt, tillidsfuld og positiv dialog og et stærkt samarbejde med brand ejeren 

 

Du vil i din opgaveløsning få en stor intern kontaktflade. Rejseaktivitet vil forekomme, ca. 50 dage/år – primært relateret til 
samarbejdet med brand ejer, jobbets skandinaviske profil, salgsaktiviteter o. lign. 
 
Den kandidat der kan få succes i jobbet 
Den ideelle kandidat har min. 3 års erfaring fra en lignende funktion i branchen (detail/FMCG) og gerne markedsføring og 
salg af eksklusive brands. 
Det er afgørende for at få succes i rollen, at du behersker de gængse discipliner indenfor marketing og brand management. 
Du har en videregående uddannelse på Cand.Merc.-niveau. Har du uddannelse indenfor og erfaring med ”SoMe”, vil det 
være en fordel. Din marketing baggrund er suppleret med en stærk kommerciel forståelse og interesse. 
 
Man kan også sige om dig, at: 

• Du er resultatorienteret, struktureret og økonomisk tænkende 
• Du er en engageret team player og kan vise vejen 
• Du trives i et hektisk miljø med mange deadlines 
• Du er kreativ, har et højt abstraktionsniveau, ser helheder og muligheder 
• Du er omhyggelig, analytisk og detaljeorienteret 
• Du er passioneret omkring skønhed og luksus 

 

Du behersker dansk og engelsk såvel mundligt som skriftligt. Det er en fordel, hvis du begår dig ubesværet på de 
Skandinaviske sprog. Du er rutineret bruger af MS Office pakken og i særdeleshed Excel. 
 
Det tilbyder vi 
Et job med spændende udfordringer i en virksomhed hvor kvalitet og kundeservice er nøgleord. Du er din egen begrænsning! 
Du tilbydes en god løn, der forhandles individuelt, pensions- og kantineordning samt favorable personalegoder. En uformel 
omgangstone i et travlt og positivt arbejdsmiljø, hvor vi vil hinanden, og du har stor indflydelse på din egen hverdag.  
Vi glæder os til at modtage din ansøgning samt CV via e-mail job@saether.dk. Husk at mærke mailen ”SKANDINAVISK 
MARKETING MANAGER”. Vi indkalder til samtaler løbende. Deadline tirsdag den 11. juni 2019. 
 

www.saether.dk 
E. Sæther A/S * Ryttermarken 11 * 3520 Farum 

 

E. Sæther A/S er distributør for mere end 90 kendte internationale kosmetik- og parfumemærker. Virksomheden blev grundlagt i 1983, og 
har siden været kendetegnet ved kraftig vækst. E. Sæther A/S er en del af Sæther Nordic gruppen, der med selskaber i Danmark, Sverige, 
Norge og Finland har mere end 270 medarbejdere og omsætter for mere end 800 mio. kr.  

http://www.saether.dk/

