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PRÆSENTATION 

Estée Lauder Companies overblik 

Karrieremuligheder 

Social Responsibility - CSR   

Ansøgning og rekruttering 
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VI ER DEDIKEREDE TIL AT ÆNDRE  
SKØNHEDSVERDENEN 
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VI DEFINERER PRESTIGE 
/ LUKSUS INDEN FOR 
SKØNHED SOM: 
Produkter af højeste kvalitet… 

…vist i markedet af ambitiøse brands… 

…ledsaget af high-touch service på salgsstedet og i den 

digitale verden… 

…og distribueret på lokationer hvor kvinder og mænd 

handler mens de nyder tid på egen hånd (alene tid).  
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VIRKSOMHEDSOVERBLIK 

Global leder inden for prestige skønhed 

Nettoomsætning på $10.8 mia. i finansår 
2014* 

Driftsmargin på 16.1% i finansår 2014*  

Over 25 brands 

150 lande og territorier 

Mere end 10 prestige distributionskanaler 

$40M  doneret til CSR projekter 

 

* Excluding the shift 
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38% 

20% 

42% 

GEOGRAFISKE REGIONER 

EMEA 

Asia/Pacific 

Americas 

13% 

38% 44% 

PRODUKT KATEGORIER 

Duft 

Make-up Hudpleje 

Hårpleje 

5% 

KATEGORI OG GEOGRAFISK 
FORDELING Fiscal 2014 Net Sales 
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VORES VISION 
The global leader in prestige beauty:  

A WELL-DIVERSIFIED,  
BRAND-BUILDING 
POWERHOUSE OF 
UNRIVALED CREATIVITY 
AND INNOVATION. 



10 

SALGSREKORT 

2009 

2014 

$7.3MIA. $10.8MIA.* 

* Excluding the shift 
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2009 2010 2011 2012 2013 2014

15.2% 
14.2% 

13.0% 

11.2% 

7.0% 

16.1%* 

* Excluding the shift 

HVAD VI LEVEREDE 
Høj performance i driftsmargin 
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HVAD VI LEVEREDE 
Høj stigning i markedsværdi 

$ i mia. 
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OVERBLIK OVER KOKNURRENCE 
Andele inden for global prestige hudpleje, make-up og duft, eksklusiv Travel 

Retail, CY13 

Clarins Kao 

2.6% 

Coty 

3.3% 3.6% 

Chanel 

4.5% 

P&G 

5.0% 

Shiseido 

6.3% 

LVMH 

7.9% 

L’Oréal 

14.6% 

ELC 

14.9% 

Kilde: Euromonitor. 
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I DAG ER ELC… 

#1 Virksomhed inden for prestige 
skønhed i USA  

#2 Virksomhed inden for prestige 
skønhed Mellemønster og Afrika 

#1 i England og #2 i Kina 

#2 Virksomhed inden for prestige 
hudpleje globalt, med 2 af Top 4 
største Brands i kategorien (Estée 
Lauder, Clinique) 

3 af Top 5 prestige Brands i USA 
(Clinique, Estée Lauder og MAC) 

#1  Virksomhed inden for hudpjele inden 
for Travel Retail globalt 
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ELC CAREER SITE 
Estée Lauder Companies Nordic jobside:  

http://elcompanies-nordic.jobs 

 

http://elcompanies-nordic.jobs/
http://elcompanies-nordic.jobs/
http://elcompanies-nordic.jobs/
http://elcompanies-nordic.jobs/
http://elcompanies-nordic.jobs/
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KARRIEREMULIGHEDER 

SALG/MARKETING 

ØKONOMI / REGNSKAB 

UDDANNELSE / TRAINING 

TRAVEL RETAIL 

IT 

 

HUMAN RESOURCES 

GLOBAL SUPPLY CHAIN 

KOMMUNIKATION / PR 

E-COMMERCE  

KREATIVITET / MAKE-UP 
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HVAD KAN DU FORVENTE 

Specialisering inden for dit felt 

Kontakt til Senior Management 

Opbygning af et stærkt netværk 

Spændende projekter i tråd med vigtige forretningsmæssige 

prioriteter 

Individuel udviklingsplan 



18 

HVAD LEDER VI EFTER 

Proaktive, problemløsende og aktive medarbejdere 

Strategiske visionære med metal omstillingsparathed 

Overbevisende, professionelle mennesker 

…..Med passion for skønhed! 
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Estée Lauder Companies Inc. i dag 
 

Firmaet blev grundlagt i 1946 af Estée Lauder og hendes mand Joseph Lauder.  

Estée Lauder Companies Inc. er en af verdens førende producenter inden for 

førsteklasses hudpleje-, makeup- og parfumeprodukter. Firmaets produkter sælges i 

mere end 125 lande under velkendte mærker som bl.a. Estée Lauder, Clinique, 

Origins, Aramis, MAC, Smashbox, Bobbi Brown, Créme de la Mer og mange flere. 

Totalt har Estée Lauder Companies mere end 38.000 medarbejdere. 

Fabrikkerne er placeret i Australien, Belgien, Canada, England, Syd Afrika, Schweiz 

og USA.  

 

Estée Lauder Companies Inc. blev noteret på børsen i New York i November 1995,  

og ledes i dag af Fabrizio Freda, President & Chief Executive Officer samt to 

generationer af familien, Mrs. Lauder’s børn og børnebørn: 

 

Leonard A. Lauder: Chairman Emeritus, (Søn) 

Ronald S. Lauder: Chairman, Clinique Laboratories, LLC (Søn) 

William P. Lauder: Executive Chairman, (Søn af Leonard og Evelyn) 

Aerin Lauder: Senior Vice President, Creative Director, Estée Lauder (Datter af 

Ronald) 

Jane Lauder: Senior Vice President, Executive Manager, Clinique (Datter af Ronald) 

 

Familien følger en livslang tradition af dedikation til samfundet og verden, og donerer 

gavmildt til mange formål i hele verden. 

 

 
Fabrizio Freda, President & CEO 
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Breast Cancer Awareness 

 

Estée Lauder Companies sætter hvert år i oktober måned 

fokus på brystkræft, hvilket ene og alene skyldes Leonard A. 

Lauders nu afdøde hustru Evelyn H. Lauder, der gjorde 

Breast Cancer Awareness (BCA) til Estée Lauder Companies 

mærkesag i 1992. 

 

I Danmark rammer brystkræft ca. 4.000 kvinder hvert år. 

Omkring 50% vil dø af sygdommen. Dvs.. at der hver 3. time 

konstateres et nyt tilfælde af brystkræft, og at der hver 6. 

time er en dansk kvinde, der dør af sygdommen. 

 

Målet med en BCA kampagne hvert år er at skabe 

opmærksomhed. Dette sker ved at uddele pink sløjfer som 

verden over fra koncernens stande i stormagasiner samt  fra  

materialister og parfumerier. 

 

I et tæt samarbejde med mellem New York, medarbejdere i 

BCA gruppen i Nordic og samarbejdspartnere rejser vi hvert 

år penge til forskning, patientstøtte og oplysning omkring 

brystkræft og selvundersøgelse. 
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ETABLERET I 1994 

 

MAC AIDS FUND HAR SIDEN SIN 

BEGYNDELSE REJST OVER $224 MILLIONER 

 

100% AF VIVA GLAM SALGET GÅR DIREKTE 

TIL MAC AIDS FUND 

 

STØTTER SAMFUND SOM ER PÅVIRKET AF 

HIV OG AIDS 

 

MULIGGØR FORENINGEN MELLEM ARTISTERI 

OG PHILANTROPI 

 

VINDER PRSSEOMTALE 

 

DAGLIGT UDFORDRER MAC MEDARBEJDERE 

VERDENEN VED AT SÆLGE VIVA GLAM 
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Look Good…Feel Better er et samarbejde mellem 

kosmetikbranchen, 8 hospitaler og Kræftens Bekæmpelse, og 

går ud på at lave makeup- og hudpleje workshops for kvinder i 

behandling for kræft. 

 

Formålet er at yde rådgivning om hudpleje og makeup til kvinder 

med kræft. Det kan være med til at give kvinderne større 

velvære, styrke deres selvtillid samt give dem en mere positiv 

tilværelse i en svær tid. 

 

Kosmetikbranchen bidrager med produkter og konsulenter til 

workshops, hospitalerne stiller lokaler til rådighed samt tilmelder 

patienter, og Kræftens Bekæmpelse er støttemedlem. 
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Vore Formål 
 

Vi er et familieforetagende, som skal arbejde sammen for altid at: 

 

•  Forsyne vore kunder med innovative kosmetikprodukter af højeste kvalitet. 

•  Give enestående service ved at behandle vore kunder, som vi gerne selv vil     

    behandles. 

•  Udvikle en atmosfære, som fremmer personlig fremgang og velvære. 

•  Opbygge samarbejde med leverandører, detailhandlere og kollegaer baseret  

    på retfærdighed og tillid. 

•  Forstærke vort omdømme med hensyn til image, stil og prestige. 

•  Skabe indtjening – men aldrig på bekostning af kvalitet, service eller  

   omdømme. 

•  Mindske spild og reducere ineffektivitet for at kunne give vore kunder mest  

   muligt for pengene. 

•  Være ansvarlige borgere i de samfund vi lever i. 

 

Men først og fremmest skal vi arbejde sammen i en ånd af kompromisløs 

moral og respekt. 
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Vore Principper 

 

•  Stræb efter det perfekte – Yd altid dit bedste. 

•  Sæt altid kunden i første række. Kend dine kunder, forstå  

   deres behov og overgå deres forventninger. 

•  Engager dig i dine opgaver. Entusiasme og energi smitter. 

•  Vær aldrig ligeglad. Vis omsorg og respekt over for alle  

   uanset position og titel. 

•  Forstå din rolle i det store billede. Vi er alle en del af en  

   større helhed. 

•  Se dig om efter nye og bedre måder at gøre tingene på for til  

   stadighed at højne vor standard. 

•  Kommunikér. Fortæl om dine ideer, del dine bekymringer.  

   Fortæl, hvad du ved og vær ærlig. 

•  Vær en holdspiller. Vi er stærkere, når vi arbejder sammen. 

•  Lyt når andre taler – du kan altid få gode ideer. 

•  Vær fleksibel. Succes afhænger af evnen til at tilpasse sig,  

   når situationen ændres. 

•  Vær opmærksom på detaljer – små ting gør forskellen. 

•  Løs problemerne – behandl ikke blot symptomerne. 

•  Spred gode nyheder. Fortæl andre når de har gjort et godt  

   stykke arbejde. 

•  Smil og ha’ det sjovt. 
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Din ansøgning må gerne skille sig ud fra bunken. Nedenfor er gode råd til, hvordan du skriver den gode 

ansøgning. 

 

Tænk over spørgsmålene: 

 

„Hvad brænder du for? 

„Hvad motiverer dig? 

Hvad er vigtigt i jobbet? 

Stabilitet eller forandring i din tilværelse? 

Arbejde alene eller sammen med andre? 

„Hvordan ser du balancen mellem job og privatliv? 

„Hvad motiverer dig for at søge et job hos Estée Lauder? 

„Hvordan matcher du den profil, Estée Lauder efterspørger - har du kompetencerne? 

„Hvordan er din interesse for de ansvarsområder og faglige udfordringer, som Estée Lauder tilbyder? 

„Hvordan harmonerer Estée Lauders holdninger og visioner med dine egne? 

„Hvorfor synes du, at Estée Lauder er en spændende og interessant virksomhed? 

 

Din ansøgning bør indeholde følgende punkter: 

 

Et afsnit om hvorfor du søger 

„Et afsnit om hvordan du passer til den faglige profil, og hvilke fordele Estée Lauder vil få ved at vælge dig 

„Et afsnit om hvordan du som person matcher os, herunder kultur, arbejdsform, kemi etc. 

„Et afsnit om hvilke muligheder du ser for dig selv i Estée Lauder 

„Afslut med hvordan vi kan komme i yderligere dialog med dig.  
 

Gode råd til din ansøgning 
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Formålet med jobinterviewet er, at give dig mulighed for at uddybe dine faglige og personlige kompetencer samt give 

dig en introduktion til Estée Lauder og stillingen som du har søgt. 

 

Ved jobinterviewet afdækkes det umiddelbare match mellem dig og jobbet, personlige egenskaber, så 

som arbejdsform, motivation og særlige styrker og begrænsninger i forhold til jobbet. 

 

Det er vigtigt, at du giver et klart billede af dig selv - både personligt og fagligt. Vi vil derfor have en række spørgsmål 

til dig, som er med til at afdække din profil. Vi vil gerne vide noget om dine faglige interesser og kompetencer, men 

mindst lige så vigtigt er det, at vi får et billede af dig som menneske - Hvad driver dig? Hvad brænder du for? Hvad 

motiverer dig? Afklaring af dette er en grundlæggende forudsætning for, at  du kommer til at trives bedst muligt i 

jobbet. Brug eventuelt rådene på forrige slide (Gode råd til din ansøgning) til din forberedelse af samtalen. 

 

Samtalen foregår åbent og uformelt og med plads til dine spørgsmål, da det er vigtigt, at du også får spurgt ind til 

Estée Lauder, stillingen, muligheder mv. En forudsætning for et godt og udviklende samarbejde er et gensidigt 

match. 
 

Ansættelsessamtalen 
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+ 


