
 

 

Björn Borg söker en Sales Coordinator (Field Sales) 
 
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 världsledandeoch i vårt arbete strävar vi 
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. Människor 
som inte nödvändigtvis är, men som har viljan att bli, såväl fysiskt som psykiskt sin 
bästa version av sig själv.. 
 
Rollens innebörd 
Som Sales Coordinator kommer du vara ansvarig för allt Sales support-arbete mot 
Field Sales. Det vill säga att du blir vår första kontaktperson till våra säljare ute i 
landet samt de kunder som hör till dessa områden.  
Du hanterar bland annat orderläggning, kundärenden och ser till att leveranserna når 
kunden i tid samt säkerställer god kvalitet.  
 
Rollen kräver att du är otroligt administrativt lagd samt noggrann i allt du gör. 
Tjänsten utmanar din förmåga att leda dig själv och strukturera ditt arbete. 
 
Tjänstens kontaktnät är: 
- Vår säljkår för Fieds Sales 
- Kunder 
- Björn Borg’s Logistics Department framför allt Outbound-teamet  
- Vår Global Sales Manager baserad i Sverige  
- Wholesale Buyer  
- IT 
 
 
Huvudsakliga arbetsuppgifter 

• Orderläggning – Intag och stansning av ordrar samt sammanställning till Field 
Sales.  

• Ärendehantering – Orderupplysning, felsökning, returer, fakturering/kreditering 
samt säljrapporter för tillhörande kunder.  

• Leveransbevakning och aviseringar- Bevakning, avisering och uppföljning av 
leveranser.  

• Tillsammans med ansvarig säljare skapa offerter, artikelinformation/underlag 
som är nödvändigt för införsäljning och orderläggning av Pre-och Stockorders. 

• Kommunikation –Informera kunder vid förseningar, underleveranser mm. 

• Förse Global Sales Manager och KA med försäljnings-och leveransrapporter vid 
behov.  

• . Överföring och publicering av artiklar (Pricats) från Björn Borg till B24 eller 
annan portal för berörda kunder.  
 

 

Vi söker dig som… 
- Är en ”doer” som älskar administration. 



 

 

- Har tidigare erfarenhet av administrativt arbete inom Customer Service, 
Säljavdelning eller Logistik.  
- Trivs i en snabbfotad, dynamisk och händelserik miljö med många projekt och 
aktiviteter igång parallellt. 
- Grundläggande förståelse och kunskap av logistikflöde. 
- Sätter kunden/motparten i fokus och hanterar ärenden på ett sätt som tillgodoser 
mottagaren. 
- Har grundläggande kunskap inom Excel. 
- Har god systemkännedom, erfarenhet från NAVISION ses som starkt meriterande. 
- Grundläggande siffersinne, överslagsberäkningar, enklare analyser av siffror. 
- Har förmågan att sätta sig in i processer och flöden för att förstå resultatet. 
- Älskar tydliga mål och höga ambitioner. 
- Talar och skriver bra både på engelska och svenska.  
 
Tjänsten är en fast heltidstjänst med placering i vårt Sales Suuport-team på Björn 
Borgs huvudkontor i Solna, Frösundavik, strax utanför Stockholm. Du rapporterar till 
Sales Support Manager. 
 

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 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 


