
	

	
	

Mini Rodini söker Wholesale Assistant (vikariat) 
 

 

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 vill erbjuda kunden det 
bästa som finns på marknaden utan att kompromissa med varken hållbarhet, 
kvalité, design eller arbetsförhållanden i produktionsländerna. 
 
 
OM TJÄNSTEN  
Vi söker en Wholesale Assistant för att administrativt stödja vår säljavdelning. 
Tjänsten innebär att ha daglig kontakt med våra återförsäljare runt om i världen 
gällande deras ordrar, leveranser etc. För rätt person är 
utvecklingsmöjligheterna goda.  
 
 
ANSVARSOMRÅDEN 
• Svara på mail från återförsäljare 
• Påminnelser för betalningar 
• Orderläggning 
• Mailutskick 
• Allmän administrativ assistans till säljteam 
• Löpande arbete med att förbättra interna rutiner 
 
 
KVALIFIKATIONER 
• Gärna universitetsexamen inom ekonomi 
• Flyttande svenska och engelska i skrift och tal är ett måste.  
• Goda kunskaper i ett ytterligare språk är meriterande men inte nödvändigt. 
• Goda kunskaper i Office paketet, särskilt vana att arbeta med Excel. 
 
 
PROFIL 
Du är strukturerad, noggrann och självgående med vana av att hålla i egna 
projekt. Stor vikt läggs vid att du är positiv, flexibel, prestigelös, serviceinriktad 
och stresstålig. Vi ser gärna att du är relativt nyexaminerad och vill vara med och 
växa med oss.  

 



	

	
	

KULTUR 
Mini Rodini är ett värderingsdrivet bolag och vi söker därför dig som vill leva 
våra värderingar – att vara kompromisslös med det vi tillsammans 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 till 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.  
 
Tjänsten är ett vikariat från 1 juni 2017 till 1 september 2018 och är placerad på 
vårt huvudkontor i Stockholm.  
 
Sista ansökningsdag 9 maj 
 
 
KONTAKT OCH ANSÖKAN  
Intervjuer sker löpande och tjänsterna kan komma att tillsättas tidigare. Skicka 
din ansökan till career@minirodini.se Märk ansökan med ”Wholesale Sales 
Assistant ”   
 
För mer information om Mini Rodini, besök www.minirodini.se  


