
 

Björn Borg söker en stark Influencer Coordinator   
 
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.  
 
Rollens innebörd 
Som Influencer Coordinator är du ansvarig för att leta upp och skapa relation med 
influencers på olika sociala plattformar, främst YouTube och Instagram. Genom de 
relationer vi skapar vill vi driva sälj och samtidigt bygga kännedom för Björn Borg 
som ett starkt sportmodevarumärke. Rollen kräver att du är bra på att ta egna initativ 
och driva projekt framåt. Du är både strukturerad och kreativ och inte rädd för att 
testa nya saker. 
  
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.  
 
Huvudsakliga arbetsuppgifter 

• Leta upp och kontakta influencers på marknader runt om i Europa 

• Ansvar för att utveckla strategier kopplade till våra influencersamarbeten 

• Driva sälj och skapa varumärkeskännedom genom att bygga starka relationer 
med både stora och mindre influencers  

• Sätta individuella aktiveringsplaner för varje influencer - så som kampanjer, 
events, kollektionssamarbeten etc.  

• Analys av samarbeten, kanaler och omvärlden för att ständigt kunna utveckla 
Björn Borgs närvaro på sociala plattformar 

 

Vi söker dig som… 
- Har 1-2 års erfarenhet av 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 och kunskap 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.  
 



Tjänsten är en fast heltidstjänst med placering i vårt Marknads-team på Björn Borgs 
huvudkontor i Solna, Frösundavik utanför Stockholm. Du rapporterar till vår 
Marketing Director som arbetar på samma kontor. 
 
Är du stjärnan vi letar efter? 
Vi avser att tillsätta tjänsten snarast. Urval sker löpande. I denna rekrytering 
samarbetar vi med Beltrami Recruitment, vid frågor kontakta Anna Beltrami, 
anna@beltramirecruitment.se.  
  
Sök tjänsten här: beltramirecruitment.se 
För mer information, besök vår hemsida www.bjornborg.com. 
 
 
 
 
 

 


