
   
 

2 MARKETING/KEY ACCOUNT TRAINEE søkes 
 
E. Sæther AS er en del av Sæther Nordic gruppen med en forventet omsetning på 1 milliard NOK og 
har selskaper i Norge, Danmark, Sverige og Finland.  
Vi er den ledende, frittstående distributøren og merkevarebyggeren innen kosmetikkbransjen i 
Norden. 
Kosmetikkbransjen er i kontinuerlig vekst, men fremtidens vinnere er de som lykkest raskt og best 
med sin digitale businessmodell. 
Det norske selskapet forventer en omsetning på NOK 170 mill i 2020 og har idag 25 ansatte. 
Vi holder til i nye og moderne lokaler på Lysakerlokket. 
Vår merkeportefølje består av sterke internasjonale brands som bl.a. Hugo Boss, Gucci, Elizabeth 
Arden, Juicy Couture, Lacoste, Calvin Klein, Ole Henriksen, KVD Vegan Beauty, Marc Jacobs, Chloé, 
Michael Kors, La Prairie, Lumene, Mugler, Tommy Hilfiger og Davidoff.  
Fra 2021 kommer nye og spennede merkevarer til vår portefølje. 
 
Vi ekspanderer kraftig og søker derfor 2 stk selvstendige, energiske og ambisiøse trainees for tiltredelse fra ca. 15. august i 
50% stilling, ca. 1-3 dager per uke.  
Ideelt vil du være en fremtidig Brand Manager hos oss, når din høyere utdannelse er fullført og bestått. 
Kontrakten vil gjelde for et år, eller etter avtale. 
 
I stillingen som Trainee hos SÆTHER vil du få verdifull innsikt i arbeidsoppgaver innenfor Key account, samt salg og 
markedsføring av internasjonale, ledende merkevarer i skjønnhetsegmentet. 
Din grad av selvstendighet og arbeidskapasitet vil avgjøre hvor mange og hvor store prosjekt du vil få ansvaret for å lede fra 
start til mål.  
 
Du motiveres av å ta del i og aktivt lære alle element og forretningsområder vår marketingavdeling står ansvarlig for. 
Du er pålitelig, ikke redd for å ta i et tak og har evnen til å prioritere og tenke fremadrettet med en fleksibel og servicerettet 
”can-do” attitude. 
Du oppleves som positiv og energisk, er ikke redd for å ”ta scenen” og leverer service og oppfølging utover det forventede. 
Du har gjerne bakgrunn fra salg i butikk, eller er utdannet hudpleier eller makeupartist og retter din utdannelse inn mot 
markedsføing, økonomi og/eller digitalt. 
 
Du vil spille en rolle for å bidra til å sikre: 

• Aksellerasjon av vår digitale satsning på alle platformer, både internt og eksternt 

• Merkevarebygging for noen av verdens fremste internasjonale brands 

• Salg og økonomiske nøkkeltall for merkevarer og kjedekunder 

• En fortsatt etablering av våre verdier som bransjeutfordrer 

• Utvikling og oppdatering av våre digitale plattformer 

• Kvalitativ rapportering  

• Forhandler og team-kontakt 
 
Vi forventer at du: 

• Er godt igang med eller av avsluttet høyere utdannelse innefor økonomi/salg&markedsføring/digitalt 

• Har en god tallforståelse 

• Behersker MS Office, spesielt Excel, Word og Outlook 

• Er lysten på å lære og motiveres av å levere utover det forventede 

• Trives i et hektisk miljø med mange deadlines, høyt trykk og har et positivt rettet konkurranseinstinkt 

• At du har service, kremmerånd og service i ryggraden samt en god evne til egenmotivasjon 

• Er fleksibel og evner å bruke dine ressurser der det gir størst verdi 

• Har førerkort  

 
 
 
 
 



   
 

Vi tilbyr: 
En dynamisk, spennende, utfordrende og variert jobb som byr på hektisk allsidighet. 
En nyoppstartet virksomhet der kvalitet, service, leveringsdyktighet og resultatoppnåelse er ledestjerner.  
Høy grad av deltakelse innenfor alle våre arbeidsoppgaver og businessområder. 
Konkurransedyktige betingelser. 
 
Ønsker du ytterligere informasjon, er du velkommen til å kontakte Salgs- og Markedsdirektør Gudrun Berg Hansen, på telefon 
47 66 58 08 eller på mail gudrun.berghansen@saethernordic.no.  
Her kan du lese mer om Sæther Nordic og E. Sæther AS i Norge: saether.dk 
 
Vi gleder oss til å motta din søknad samt CV via e-mail job@saethernordic.no.  
Husk å merke mailen ”TRAINEE 2020”.  
Søknadsfrist er 17. juli 2020.  
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