
   
  
  
 
 

Nordic Brand Manager  
til Kylie Jenner Skincare og Cosmetics  

 

Vi søger en stærk Brand Manager til at stå i spidsen for Kylie Jenner Skincare og Make-up! 
 
Brandet Kylie Jenner kommer til det nordiske marked medio 2021 – vil du være med til introduktionen og efterfølgende 
udvikling af dette hypede brand, så har vi en spændende stilling til dig.  
 
I stillingen som Brand Manager hos E. Sæther A/S bliver du en nøgleperson i et stort salg- og marketingteam. Du indtræder i et 
spændende og hektisk miljø, hvor mærkevarer, kommercielt og digitalt mindset 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. 

 
Som Nordisk Brand Manager bliver du ansvarlig for at drive og udvikle brandet på det lokale marked og i Norden. Du vil stå for 
implementering af brandets strategi i overensstemmelse med brand owner og kundernes retningslinjer på deres platforme. 
Derudover vil du blive ansvarlig for at drive den videre udvikling og realisere de opstillede mål.  
 
Du får det fulde ansvar for: 

• At drive og udvikle forretningen på det lokale marked og i Norden 
• Implementering og eksekvering af brand strategien i overensstemmelse med brand owner og kunder 
• Udarbejdelse af en stærk og vækstdrivende marketingplan samt opfølgning af denne 
• Levering og vedligeholdelse af online materiale, tekster og produktbilleder til kunderne 
• Digital markedsføring og social media planer 
• Tæt samarbejde med afdelingens Brand Managers og KAM  
• Deltagelse i kunde- og leverandørpræsentationer 
• Månedlig rapportering, resultatopfølgning og budgetstyrring  
• Tæt dialog med international brand owner 

 
Den ideelle kandidat har erfaring fra en lignende funktion i branchen som Brand Manager med digitale kompetencer, alternativt erfaring fra 
FMCG, mærkevare og/eller detailhandel. Det er afgørende for succes i rollen, at du er kommerciel med et digitalt mind-set, og at du 
behersker de gængse discipliner inden for salg, marketing og e-handel.  
 
Vores forventninger til dig: 

• Du er resultatorienteret, analytisk, struktureret og økonomisk tænkende 
• Du har en relevant teoretisk baggrund, fx HA, HD, Cand. Merc. eller lign. 
• Du har erfaring fra en lignende stilling eller som Brand Manager med digital fokus 
• Du behersker dansk og engelsk såvel mundtligt som skriftligt 
• Du trives i et hektisk miljø med mange deadlines 
• Du er fleksibel i forhold til rejseaktiviteter 
• Du er passioneret omkring skønhed og luksus 
• Du har et digitalt mind-set og fingeren på pulsen på alle digitale platforme 

 
Det tilbyder vi:  
Et job der byder på spændende udfordringer i en virksomhed, hvor kvalitet og kundeservice er nøgleord. Du tilbydes en god løn, 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 ”Kylie Jenner”. Vi indkalder til samtaler 
løbende. Deadline fredag den 22. januar 2021. 

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

 
E. Sæther A/S er distributør for mere end 100 kendte internationale kosmetik-, parfume- og hårmærker. Heriblandt Hugo Boss, Gucci, Marc Jacobs, Chloé, Calvin 
Klein, Shiseido, Paco Rabanne, Max Factor, Clarins, Ole Henriksen mfl. 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/

