
 

BJÖRN BORG söker passionerad Sr Patternmaker - Vikariat 
 

 

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 attraktiva. 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 utvecklas 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!  

 

Nu söker vi en ny talang till vårt produkt team.  

 

 
Sr PATTERNMAKER  

Som Sr Patternmaker jobbar du för att säkerställa Perfekt Passform på våra produkter. Du leder 
dagligen arbetet med mönsterskapande, prototypavprovningar och kommentarer ut mot leverantör. Du 
ansvarar för att upprätthålla och ev utveckla våra måttstandards och ser till att kommunikationen med 
interna funktioner och våra externa partners flyter som det skall och enligt tidschema. Du supportar 
designers i att uppnå optimala passform och för att säkerställa minsta möjliga råmaterial åtgång.    
Du kommer dagligen göra mönster och jobba med måttlistor för Träningskläder, Casual Sportswear 
med focus på Jersey samt underkläder för sport och mode. 
 
VI SÖKER DIG SOM  

 Är uppdaterad på siluetter och passform inom sport fashion 
 Har flera års erfarenhet av arbete med mönsterkonstruktion och måttlistor 
 Har gedigen erfarenhet av konstruktion av sport fashion 
 Har goda kunskaper inom Lectra samt Office 
 Hanterar engelska väl, både i tal och skrift  

 Älskar sport, mode, Björn Borg – och vill få människor att känna sig aktiva och attraktiva  
 
Tjänsten är initialt ett 12 månaders vikariat med start senast 1 Juni. Tjänsten är placerad på vårt 

globala huvudkontor i centrala Stockholm. Tjänsten kan vara ett konsultuppdrag, men kräver daglig 

närvaro med normal arbetstider. 

 
Maila din ansökan med bifogat CV senast den 25 januari till ansokan@bjornborg.com. Frågor ställs 

till samma adress.   
 

   

För mer information – besök gärna vår hemsida www.bjornborg.com.  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bjornborg.com/

