
 
 
Är du en driven och sportintresserad Business controller? Då har vi tjänsten till dig hos Björn Borg! 
 
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!  

Vi söker nu en Business Controller som kommer att ingå i ett controllerteam och bland annat ansvara 
för Wholesale Sverige. I rollen som Business Controller kommer du aktivt att stödja verksamheten 
genom att bistå med analys och vara en proaktiv samarbetspartner för affärsområdet. Du kommer 
även vara den i controllerteamet som är superuser i vårt BI system och delaktig i att utveckla 
rapporter i koncernens BI system. I rollen ingår även:  

 Analysera och rapportera finansiella utfall och nyckeltal jämfört mot budget och prognos  
 Driva och koordinera en aktiv budget- och prognosprocesser inom affärsområden som 

supporteras. 
 Vara ett aktivt affärsstöd till verksamheten säkerställa en verksamhetsstyrning med fokus på 

lönsamhet 
 Ad hoc analyser  
 Utveckling av rapporter i Björn Borgs BI verktyg samt i Excel  
 Säkerställa ett aktivt användande av Björn Borgs BI verktyg i verksamheten samt samordna 

nya krav, utbildningsinsatser och kontinuerlig utveckling. 
 Utveckla och implementera förbättringar av processer och rutiner 

Din profil 
Vi söker dig som har eftergymnasial utbildning och har 2-5 års relevant arbetslivserfarenhet av 
liknande arbetsuppgifter. Du har ett brinnande systemintresse och mycket goda kunskaper av BI-
system och Excel. Du kommunicerar obehindrat på svenska och engelska i både tal och skrift. 

Du är analytisk och har ett sinne för siffror men även affären och kan skapa dig en god förståelse för 
affärsprocesserna. Du har även ett eget driv och vill utveckla processer. Du är kommunikativ och har 
lätt för att skapa goda relationer med olika kontaktytor internt.  

För att trivas på Björn Borg ser vi att du gillar att träna och trivs i en miljö som präglas av sportmode 
och stark team-anda.  

Ansök och bli en av oss på Björn Borg 

I denna rekrytering samarbetar Björn Borg med Mpya Finance. Skicka in din ansökan så snart som 
möjligt då vi löpande kallar till intervjuer. Har du frågor gällande rekryteringsprocessen eller kring 
tjänsten är du välkommen att kontakta Sofia Sand på telefon 070-353 39 76 eller mail 
sofia.sand@mpya.se 

Björn Borg satte ribban. Denna legend förändrade tennisen från konservativ till en bubblande scen för 
människor med vinnarattityd och kämparanda. Hos Björn Borg AB är denne game-changer vår 
inspiration.  



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!   

Björn Borg är idag ett internationellt sportmodevarumärke vars viktigaste produktkategorier är 
underkläder och sportkläder. Vi finns representerade på ett 20-tal marknader.  

 


