
 

Björn Borg söker superstark och kreativ 

Global Visual Merchandising Manager 

 

Det är något med aktiva människor vi på Björn Borg älskar. De har en viss vibe. Det finns en 
glöd, ett driv efter att alltid hitta nya vägar och att alltid göra nya framsteg. Det är därför vi 
uppmuntrar aktiva människor – inte bara genom våra sportkläder och underkläder, utan 
också genom vår företagskultur. Vi vill att våra medarbetare ska leva varumärket Björn Borg  
och vara game changers i själen. Vi stöttar varandra genom att alltid utmana varandra. Det 
håller oss på tårna, både mentalt och fysiskt. Så om du är en sån person vi pratar om 
kommer du nog också passa superbra in i vårt team. 
 

Beskrivning av tjänsten: 

Uppdraget handlar om att säkerställa att vårt varumärke och våra produkter blir rätt 

exponerade genom skyltfönster, butiksytor och showrooms i våra olika länder. Målet är att 

aktiveringar i butiker (återförsäljare och egna) ska bygga vårt varumärke och samtidigt passa 

in hos respektive återförsäljare så att försäljningen stimuleras i respektive butik.  

En vanlig dag kan innebära att skissa fram planogram och commersial calendar, skapa VM 

guidelines och hjälpa våra olika marknader säkerställa att showroom eller butiksytor ser rätt 

ut. Du kommer dessutom ha mycket kontakt med kollegor på alla marknader i Björn Borgs 

värld. 

 

Tjänsten är en fastanställning på heltid och du rapporterar direkt till vår Retail Diretor. 

Arbetsplatsen är Björn Borgs globala huvudkontor i centrala Stockholm, där du får arbeta 

tillsammans med ca 80 mode- och träningsintresserade kollegor i en sportig miljö.  

 

Vi söker dig som: 

- Har minst två års erfarenhet av VM inom mode eller sport-branschen, gärna i en 
internationell miljö 

- Har minst två års erfarenhet av projektledning med budgetansvar 

- Vågar stå ut från mängden 
- Pratar och skriver flytande på svenska och engelska 
- Har en eftergymnasial utbildning i visual merchandising eller styling. 
- Har goda kunskaper inom Sketch-up eller liknande program 

- Har en stark kreativ förmåga och drivkraft  
- Trivs på gymmet likväl som i andra miljöer som gör dig stark  
- Är van att arbeta självständigt och strukturerat med måluppfyllelse 

 

Låter det har som något för dig?  

Skicka i så fall din ansökan med bifogad CV till anna@beltramirecruitment.se senast den 20 

augusti. För mer information, besök gärna vår hemsida www.bjornborg.com, eller ställ dina 

frågor via mail till ansokan@bjornborg.com.  
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