
Björn Borg söker en Outbound Logistics 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. Men missförstå oss rätt – vi vet att vi 
inte är riktigt där än på alla områden. Men vi fortsätter sträva efter att komma dit. 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. Det ligger i vår natur att sikta högt och att vara 
game changers. Så om du aldrig nöjer dig med en andraplats kommer du att känna dig som 
hemma hos oss på Björn Borg. 
 

Rollens innebörd 
Detta är en viktig funktion i vårt outbound team där du ansvarar för att Björn Borg-
koncernens alla retail- & wholesale-marknaders orders levereras till rätt person i rätt tid. Ditt 
ansvar kommer att innefatta samordning av sändningar från vårt lager i Helsingborg till våra 
kunder på respektive marknad. Du kommer säkerställa leveransinstruktioner och annan 
dokumentation. Dessutom kommer du att arbeta med att bygga effektiva relationer och 
processer med lager, transportörer och kunder. Som outbound logistics coordinator på Björn 
Borg strävar du att uppnå en servicenivå i toppklass genom hela utleveransflödet. 
 
Tjänstens kontaktnät är brett och internationellt. Några av de motparter du jobbar med är: 

- Björn Borg’s Customer Service i respektive marknad – Sverige, Finland, Holland, 
Belgien, UK, Norge, Danmark mm. 

- Vårt globala centrallager (3PL) som ligger i Helsingborg. 
- Utgående transportörer 
- IT 

 

Huvudsakliga arbetsuppgifter 
- Ärendehantering – Leveransupplysning, felsökning, track and trace mm. 
- Transportuppföljning – Säkerställande av utgående leveranser. 
- Kommunikation – status, åtgärdsplaner mm. 
- Returhantering  
- Orderhantering 
- Processutveckling 
 

 
Vi söker dig som… 
- har minst 2 års erfarenhet av arbete inom logistik, supply chain eller customer service, helst 
inom mode/retail 
- älskar tydliga mål och höga ambitioner 
- har god kunskap inom Excel, dvs ”Letarad” ska vara en no brainer 
- är strukturerad och har öga för detaljer 
- sätter kunden/motparten i fokus och hanterar ärenden på ett sätt som tillgodoser 
mottagaren 
- har god systemkännedom (erfarenhet av Navision är mycket meriterande) 
- talar och skriver bra både på engelska och svenska 



- älskar att träna och hellre tar en löprunda än en kväll framför TV:n 
 
Tjänsten är ett vikariat på heltid från december/januari 2020 till och med 2021-09-30. 
Tjänsten är placerad i vårt supply chain-team på Björn Borgs huvudkontor i Solna 
Frösundavik strax utanför Stockholm. Du rapporterar till Supply Chain & Logistics Manager. 
 

Är du stjärnan vi letar efter? 
Skicka ditt CV till ansokan@bjornborg.com omgående. Vi avser att tillsätta tjänsten snarast. 
Urval sker löpande. 
 
För mer information, besök vår hemsida www.bjornborg.com 
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