
Gør karriere i sportens verden uden for banen! hummel kigger mod eliten 

 
"Med sport som en væsentlig virksomhedsværdi er elitesportsudøvere uden tvivl en attraktiv målgruppe for os, når vi søger nye 

kollegaer" 

- Maria Krysfeldt Rasmussen, HR Konsulent,  hummel A/S  

I hummel A/S er det vores passion at designe, levere og markedsføre sports- og sportsmodeprodukter, som indeholder den 

unikke hummel arv. Vi tror på hold og individer med karakter, som arbejder i teams med god energi og ånd. Vi opbygger vores 

forretning igennem fleksibilitet i forhold til markedet, i tæt samarbejde med kæder, unikke udtryksfulde designs og storytell ing. Vi 

elsker konkurrence, og vi har et udpræget præstationsorienteret arbejdsmiljø, hvor jargonen er uformel, og hvor vi sætter pris på 

at have det sjovt, når vi arbejder.  

Derudover kendetegner det os at: 

 Vi er en 100% danskejet virksomhed, der er repræsenteret i 35 lande i verden 

 Vi har et brand med en unik historie, som vi brænder for, og som vi er stolte af 

 Alt hvad vi gør er gennemsyret af vores værdier; character, heritage, sport, danishness og company karma 

 Vi er kendt for vores vilje og anderledes måde at tænke på 

 Vi er fleksible og servicemindede, sætter høje men realistiske mål - og når dem! 

 Vi arbejder med høj grad af frihed under ansvar i en flad organisationsstruktur 

Job- og karrieremuligheder hos hummel? 

Hos hummel har vi mange forskellige job- og karrieremuligheder, alt afhængig af aktuelle jobåbninger og dine ønsker og 

kvalifikationer. Du kan f.eks. starte ud som kørende sælger (i hele landet), kontorelev (økonomi), indkøbselev, salgselev, 

kundeservicemedarbejder, Marketing praktikant, Marketing assistent mm. - eller søge andre aktuelt ledige stillinger på baggrund 

af dine kvalifikationer. Stillingerne befinder sig på vores hovedkontor i Aarhus, med undtagelse af stillingen som kørende 

sælger, der er aktuelt i hele landet. 

 

Kontakt 

For yderligere oplysninger kontakt:  

Maria Krysfeldt Rasmussen, HR Konsulent at hummel A/S 

Mail: mara@hummel.dk 
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