
 

 

BJÖRN BORG SÖKER SUPERSTARK DIGITAL CONTENT PRODUCER 
 

Företaget Björn Borg 
Björn Borg är ett internationellt varumärke vars viktigaste produktkategorier är underkläder 
och sportkläder. Vår ambition är att bli ett ledande internationellt sportmodevarumärke och vi 
finns idag representerade på ca 30 marknader.  
 
Vi som jobbar på Björn Borg drivs av att få våra konsumenter att känna sig aktiva och attrak-
tiva. För att kunna erbjuda slutkonsumenter produkter i världsklass, krävs inte bara passion, 
målmedvetenhet och en stark övertygelse. Det krävs också ett team i världsklass som vill ut-
vecklas tillsammans med företaget. Om du är en mode- och sportintresserad person med ett 
brinnande intresse för att göra skillnad så kommer du att passa in hos oss!   
 
Tjänsten 
Du kommer tillsammans med vår Senior Web Producer att skapa digitala kampanjer såsom 
nyhetsbrev, annonser, banners och landningssidor för bjornborg.com. 
 
Arbetsuppgifter innefattar bl.a följande: 

• Producera nyhetsbrev, banners och material för våra olika landningssajter. 

• Jobba aktivt med våra produktbilder för att presentera dem på bästa sätt på 

bjornborg.com. 

• Jobba med kommunikation av kampanj- och kollektionsmaterial för webb. 

• Generellt stöd för Senior Web Producer och Buyer & Merchandising Manager för att 

se till att vår hemsida är i framkant och ger en digital upplevelse. 

• Säkerställa att vår sajt följer brand guidelines, krav på bildkvalité och lokalanpass-

ning. 

• Retuschering, färghantering och anpassning av bildmaterial för webb. 
 
Vi söker dig som… 

• Brinner för webbdesign, är nyexaminerad och redo för arbetslivet! 

• Har mycket goda kunskaper i framförallt Photoshop.  

• Har goda kunskaper när det gäller typografi, layout och färg. 

• Har ett starkt öga när det gäller detaljer och van vid att jobba i ett snabbt tempo. 

• Är affärsdriven, prestigelös och lösningsorienterad med stark drivkraft.  

• Har en bra förståelse för webb, en hemsidas struktur och begränsningar. 

• Älskar sport, mode, Björn Borg – och vill få människor att känna sig aktiva och attrak-
tiva.  

 
Tjänsten är en tillsvidaretjänst på heltid med placering på vårt huvudkontor i Stockholm. Du 
rapporterar till E-Commerce Manager på den globala e-handelsavdelningen.  
 

Är du den vi söker? Skicka din ansökan innehållande ditt CV samt ett personligt brev senast 

23 januari till ansokan@bjornborg.com För mer information – besök gärna vår hemsida 

www.bjornborg.com.  
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