
Vil du arbejde tæt på topledelsen i en af Danmarks hurtigst voksende industrier?

N’AGE er Danmarks største og mest erfarne kæde af klinikker med speciale i hudforyngende og rynkereducerende
behandlinger. Hver dag hjælper vi vores kunder, så de føler sig friskere, smukkere og bedre tilpas. Det har vi gjort siden 2003.
Den æstetisk medicinske branche er en af de hurtigst voksende industrier på globalt plan, og der er et stort fokus på
innovation - både fra et æstetisk medicinsk perspektiv men også i forhold til business development.

N’AGE forbliver en af de mest innovative og største aktører inden for æstetisk medicin i Norden og har store ambitioner om at
fortsætte den stærke vækst og udvikling. Derfor søger vi nu en ambitiøs Graduate.

Du vil få en stejl læringskurve og arbejde tæt sammen med vores meget erfarne ledelsesteam, der tidligere har fungeret som
ledere i et af verdens største FMCG-firmaer. Du vil have en direkte business impact både på den daglige drift og den videre
ekspansion, så du kan se virkningen af din arbejdsindsats. Dine opgaver vil variere meget, og du vil få indblik i flere forskellige
funktioner fra Strategi, Marketing, CRM, Operations og Salg.

Dine arbejdsopgaver vil bl.a. omfatte:

• Støtte Marketing-teamet i udformning af strategisk content til prioriterede kanaler
• Lede strategiske og/eller business development projekter
• Evaluere og optimere interne SOPs
• Foretage strategiske analyser, præsentere key findings og forslag til strategi
• Operationelle ad hoc-opgaver for ledelsen

Vores forventninger til dig:

• Du har en Master uddannelse eller tilsvarende i erfaring
• Du har stærke analytiske evner, kan tænke strategisk og er hands-on i implementering af projekter
• Du er altid proaktiv og aldrig bange for at tage ansvar, ejerskab eller løbe med bolden
• Du har erfaring med SoMe management systemer
• Du har godt kendskab til hele Office-pakken
• Du har et smittende humør, og et løsningsorienteret mind set

Vi kan tilbyde dig:

• At blive en del af teamet i Danmarks bedste kæde inden for kosmetiske behandlinger kendetegnet af et stærkt og ambitiøst
team med ekstremt høj faglighed, æstetisk sans og god humor (synes vi selv)

• At blive mentored 1:1 af nogle af Danmarks førende industrieksperter og dygtigste ledere med bred international erfaring
og tidligere topstillinger

• Du vil blive eksponeret for en unik business model, der kombinerer strategier og tilgange fra internationale MNCs med
iværksætter implementering

• En mulighed for at bidrage og have direkte effekt på virksomhedens drift, strategi og profitabilitet
• Løn efter kvalifikationer

Har det vakt din interesse, så send os gerne en mail med din ansøgning, CV samt foto

Vi afholder jobsamtaler løbende og ansætter, når vi har den helt rigtige kandidat til teamet – ansøg ved at sende en mail med
dit CV, karakterudskrift og motiverede ansøgning til

N’AGE er Danmarks første og mest erfarne klinik med speciale i hudforyngende og rynkereducerende behandlinger. Vi har klinikker i København,
Aarhus, Odense og Vejle – og hver dag hjælper vi mennesker med at blive en friskere og mere aldersløs udgave af sig selv. Det har vi gjort siden
2003. Vi gør det med vel dokumenterede behandlingstilbud, som vi ved virker – bl.a. Restylane, Botox/Azzalure, Ultherapy, Laser, IPL, Peelings og
Coolsculpting. Læg dertil et komplet program af effektiv hudpleje. Alle behandlinger udføres af specialuddannede sygeplejersker og
dermatologer. Vi lægger vægt på højt fagligt niveau og æstetisk sans.

www.nage.dk – 7027 3366

http://www.nage.dk/

