
SÆTHER er distributør for mere end 100 kendte internationale kosmetik-, hår- og parfume mærker. 

Heriblandt Hugo Boss, Gucci, Marc Jacobs, Chloé, Calvin Klein, Shiseido, Paco Rabanne, Max Factor, Clarins, Ole Henriksen mfl.  

 

Make-up Artist/Beauty Konsulent 
til KVD Vegan Beauty søges til Jylland 

 
Som Make-up Artist/Beauty Konsulent hos E. Sæther A/S bliver du en del af et brand team.  
 
Dit distrikt vil dække Midt- og Nordjylland, og du vil her få ansvaret for at nå dine salgsmål i udvalgte butikker. Det vil være en fordel, 
at du bor i distriktet. 
 
Din dagligdag vil primært bestå af direkte salg til forbrugerne hos udvalgte forhandlere, at skabe butiksevents samt træne/motivere 
og inspirere butikspersonalet og afholde kundeskoler for forbrugerne. 
 
Jobbeskrivelse: 

• Salg af og vejledning om brandets sortiment med fokus på lanceringer, bestseller og mersalg 

• Nyhedstræning samt træning af personale i salg og sortiment 

• Motivere og begejstre personale og kunder 

• Udvikling og afvikling af events i butik bl.a. via kvik-make-up events – dette sker i butikkens åbningstid og/eller om 
aftenen  

• Kundearrangementer og fagprøver, herunder make-up skoler for slutbrugerne  

• Opretholdelse af stander og event område, så det lever op til gældende guidelines  
 
Om dig:  

• Det er en fordel, du er uddannet Make-up Artist eller har erfaring med make-up teknikker og trends 

• Du er en dygtig sælger og kender skønhedsbranchen 

• Du er yderst salgs- og resultatorienteret, struktureret og målrettet 

• Du er udadvendt og har et højt positivt drive, der smitter af på såvel personale som kunder 

• Du er en dygtig og flittig bruger af sociale platforme såsom Instagram, YouTube og Facebook etc. 

• Du er kreativ og motiverende 

• Du har erfaring fra en lignende stilling 

• Du er fleksibel – da der er weekendarbejde og i perioder aftenarbejde 

• Du er god til dansk i tale og skrift 

• I besiddelse af kørekort og egen bil  
 

Det får du hos os: 

• En spændende stilling i Sæther-familien, hvor kvalitet og kundeservice er nøgleord 

• Du bliver en del af et team dedikeret til det pågældende brand 

• En varieret, kreativ og selvstændig hverdag med klare målsætninger 

• Mulighed for selv at kunne forme hverdagen og fremtiden 

• Favorable personalegoder og løn efter kvalifikationer 

• Løbende uddannelse i produkter, nyheder og trends 
 
 

Vi glæder os til at modtage din ansøgning samt CV via e-mail til job@saether.dk. 
Husk at mærke mailen ”MAKE-UP ARTIST/BEAUTY KONSULENT”. Vi indkalder til samtaler løbende.  

Deadline er mandag den 12. oktober 2020. 
 

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

Sæther Nordic gruppen er distributør for mere end 100 kendte internationale kosmetik-, hår- og parfume mærker. 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/

