Björn Borg söker en praktikant inom Influencer Marketing
Vi letar efter vår nästa stjärna till vårt Influencer Marketing Team med start augusti och framåt. Vi
söker dig med stort driv som är intresserad av sociala medier och Influencer Marketing.
Praktiken erbjuder erfarenhet inom…
• Skapa varumärkeskännedom genom att hitta nya och bygga starka relationer med både betalda
och obetalda influencersamarbeten runt om i Europa
• Projektledning av olika typer av Influencerkampanjer
• Strategier kopplade till våra influencersamarbeten
• Analys av samarbeten, kanaler och omvärlden för att ständigt kunna utveckla Björn Borgs
närvaro på sociala plattformar
Vi söker dig som…
- Har ett brinnande intresse för sociala medier och influencer marketing
- Är en ”doer” som älskar att ta egna initativ och driva de framåt
- Trivs i en snabbfotad, dynamisk och händelserik miljö med många projekt och aktiviteter igång
parallellt.
- Kreativ och samtidigt strukturerad som klarar av att driva flera projekt och parallella arbetsuppgifter
- Grundläggande förståelse kring varumärkesbyggande
- Talar och skriver flytande svenska och engelska.
- Älskar tydliga mål och höga ambitioner.
- Gillar att träna och trivs i en sportig arbetsmiljö där träning är en livsstil och energin du får av den är
en självklar styrka.
- Studerar relevant utbildning inom sociala medier och influencer marketing där praktik ingår som en
del av utbildningen, med en praktikperiod om 20 veckor.
Tillbaka får du glädjen att jobba tillsammans med duktiga, målinriktade och drivna kollegor och lika
engagerade ambassadörer. Att bibehålla och fortsätta utveckla goda relationer oss emellan är en
självklar prioritet för oss, varje dag och i alla roller.
Björn Borg som arbetsplats
På Björn Borg strävar vi alltid efter att vara bäst på det vi gör. Oavsett om det är att göra underkläder
eller sportkläder vill vi vara världsledande i vårt sätt att arbeta. Vi är på en resa med vårt varumärke
och våra ambitioner är tydliga. Vi nöjer oss inte med att vara näst bäst, och det genomsyrar hela vår
företagskultur. Vi vill att våra kollegor ska pusha sig själva längre, inte bara på jobbet, utan också i
livet – både mentalt och fysiskt. Vi utmanar varandra för att bli bättre och vi älskar utveckling, både för
en själv men också tillsammans för vi vet att det är människor som gör skillnad. Det ligger i vår natur
att sikta högt och att göra saker bättre och vi är övertygade om att alla som har viljan kan bli sin egen
bästa version.

Är du den vi letar efter?
Skicka ditt CV och personliga brev till andrea.lundin@bjornborg.com omgående. Vi ser fram emot din
ansökan!
För mer information, besök vår hemsida www.bjornborg.com.

