
 

 

 

Mini Rodini söker International Manager (mammavikariat) 

 

OM OSS 

Mini Rodini  är ett barnklädesmärke som i dagsläget har fem egna butiker i  Sverige, ett 

flertal shop-in-shops i  ledande varuhus och över 500 återförsäljare globalt. Vi styrs av ett 
starkt miljöengagemang och vil l  erbjuda kunden det bästa som finns på marknaden utan 
att kompromissa med varken hållbarhet, kvalité, design eller arbetsförhållanden i 

produktionsländerna. Vi är inne i ett expansivt skede där vi ska ta bolaget ti l l  nästa nivå.  
 
OM TJÄNSTEN  
Vi söker en erfaren säljare ti l l vår Wholesale avdelning för att vara ansvarig för Europa och 

leda våra Europeiska agenter. Du kommer att rapportera ti l l  Head of Wholesale och vara 
del av en liten säljkår.  Tjänsten innebär att du kommer att vara delaktig i  mässor, göra 
butiksbesök, sälja i  showroom och ute hos kund.  

 
Tjänsten är placerad på vårt huvudkontor i  Stockholm och kommer att innebära mycket 
resor, främst inom Europa men även USA. 
 

Tjänsten är ett mammavikariat på 1 år. För rätt kandidat ser finns troligen möjlighet ti l l  
förlängning.  
 
Anställningsstart: 1 December.  

 
ANSVARSOMRÅDEN 
 Leda Mini Rodinis säljarbete i  Europa 

 Sälja (2 huvudkollektioner per år + 2 pre-kollektioner) 
 Kundservice 
 Säljadministration 
 

KVALIFIKATIONER 
 Minst 3 års erfarenhet av Wholesale försäljning inom mode 
 Flytande engelska i  skrift och tal är ett måste.  

 Goda kunskaper i  ett ytterligare språk är mycket meriterande 
 Goda kunskaper i  Office paketet, särskilt vana att arbeta med Excel. 
 

PROFIL 
Du är en duktig säljare med vana att arbeta mot uppsatta mål. Med en pos itiv grundsyn 
trivs du att jobba självständigt i  ett snabbväxande företag. För att passa för rollen krävs  
också att du är lösningsorienterad, flexibel, prestigelös och stresstålig. Vi förutsätter att du 

brinner för barnkläder och hållbar ti l lverkning.  
 

KULTUR 
Mini Rodini är ett värderingsdrivet bolag och vi söker därför dig som vil l  leva våra 

värderingar – att vara kompromisslös med det vi ti l lsammans tror på och minimera vår 
produkts påverkan på människa och planet.  Att vara modig och aldrig följa trender. Vi ser 
stora möjligheter att påverka industrin ti l l att ta mer socialt ansvar.  Du ska ha passion vilja 



 

 

 

utveckla oss, produkten och branschen. Att vara ansvarstagande är avgörande för att du 
ska lyckas hos oss.  
 

 
KONTAKT OCH ANSÖKAN  
Intervjuer sker löpande och tjänsterna kan komma att ti l lsättas tidigare. Skicka din 
ansökan til l  career@minirodini.se Märk ansökan med ”International Manager”   

 
För mer information om Mini Rodini, besök www.minirodini.se 
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