
 

Björn Borg söker en superstark Produktutvecklare  
  
På Björn Borg strävar vi efter ständig utveckling, både på och utanför planen. Precis som vår 
grundare Björn Borg, tennisspelaren. En man som hade långt hår i en korthårig sport, 
spelade med en tvåhandsfattad backhand och träracket – och ändå lyckades vara bäst. Det 
ligger i vår natur att utmana normer, att alltid vara bättre än våra konkurrenter. Dels genom 
de underkläder och sportkläder vi gör, men också genom vår kultur. Det är därför vi letar 
efter aktiva människor som förstår vad det innebär att vara en ”game changer”, att tänja på 
gränserna och att alltid göra det lilla extra. Människor som inte nödvändigtvis är, men som 
har viljan att bli, såväl fysiskt som psykiskt superstarka. 
 
Beskrivning av tjänsten 
Vi söker en passionerad Produktutvecklare vars arbetsuppgifter innebär att ta våra produkter 
från planeringsstadie och skissbord (från design) till färdig produkt, via våra leverantörer. En 
person som drivs av att göra skillnad och att nå höga resultat tillsammans med andra. Du 
samarbetar med designer, kategorichefer, design assistenter och vår produktionsavdelning 
för att skapa fyra sportmode och underklädeskollektioner per år. I arbetsuppgifterna ingår 
instruktionsmaterial, uppföljning mot leverantör, sourcing av tyger och detaljer och att 
slutprodukten motsvarar våra förväntningar. Du har daglig kontakt med våra fabriker och 
följer upp att alla prover är hemma i tid. Du är även länken mellan våra distributörer och 
leverantörer genom att hantera ordrar av säljkollektioner. Du jobbar dagligen med prototyp 
kommentarer, mått och passform samt prisförhandlingar. Och bidrar därmed till att vi 
utvecklar och levererar riktigt bra produkter både vad gäller utseende, kvalitet och pris. Och 
du gör det bättre än någon annan. 
 
Vi letar efter dig som… 

• älskar mode och sport och vill vara med och arbeta fram fantastiska produkter och 
kollektioner 

• har textil- / inköpsutbildning 

• har erfarenhet av produktutveckling inom sport eller mode  

• har ett kommersiellt öga och förståelse för kunden  

• vågar stå ut 

• gillar att jobba i ett team som präglas av sportig livsstil, kreativitet, passion för mode 
och ett bra teamarbete  

• har mycket goda kunskaper inom Illustrator, Photoshop, InDesign, PLM-system eller 
liknande 

• hanterar engelska väl, både i tal och skrift 

• är en superstark produktutvecklare och en stark tillgång i vårt team 
 

Tjänsten är på heltid med placering på vårt globala huvudkontor i centrala Stockholm. Du 
rapporterar till vår Product development Manager som arbetar på samma arbetsplats, 
tillsammans med ytterligare 80 passionerade kollegor.   
 
Är du den vi letar efter? Skicka ditt CV tillsammans med en beskrivning av dina framtida 
ambitioner till mailadressen anna@beltramirecruitment.se senast den 31 maj så ser vi om 
det är en bra matchning! Om du har några frågor om tjänsten, kontakta oss gärna på samma 
mailadress.  
 
För mer information om vår arbetsplats, besök vår hemsida www.bjornborg.com 
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