
 

 

VI SÖKER VÅR NÄSTA SUPERSTARKA 

STJÄRNSÄLJARE! 
 

På Björn Borg strävar vi efter att vara game changers, 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 överlägsna. 

 

Vi som jobbar på Björn Borg drivs av att få våra konsumenter att känna sig aktiva och attraktiva. För att 

kunna erbjuda slutkonsumenter produkter i världsklass, krävs inte bara passion, målmedvetenhet och en 

stark övertygelse. Det krävs också ett team i världsklass som vill utvecklas tillsammans med företaget. Om 

du är en mode- och sportintresserad person med ett brinnande intresse för att göra skillnad så kommer du 

att passa in hos oss!  

 

Tjänsten 

Vi söker dig som älskar att sälja och att ge kunder service i världsklass. Du är en aktiv person som ser 

träning som din livsstil och drivs av högt uppsatta mål. En riktig teamplayer som trivs med eget ansvar och 

självständigt arbete.    

 

Arbetsuppgifter kommer bland annat innefatta:  

• Försäljning 

• Butiksrutiner, lagerhållning och rapportering. 

• Bygga en unik upplevelse och leverera service i världsklass.  

Vi söker dig som…  

• Kan identifieras med våra värderingar, passion, empowering, winning attitud, bold och magnetic.   
 

• Behärskar engelska i både skrift och tal. 
 

• Älskar sport, mode, Björn Borg – och vill få människor att känna sig aktiva och attraktiva. 
 

Tjänsten är en behovsanställning med placering i Stockholm. Du rapporterar till vår butikschef för Björn Borg 

Sturegallerian.  

 

Är du den vi söker? 

Skicka din ansökan innehållande ditt CV samt ett personligt brev till anthonio.giannaridis@bjornborg.com så 

snart som möjligt. Märk ansökan med önskad anställningsform ”Behov”. Intervjuer sker löpande.  

För mer information – besök gärna vår hemsida www.bjornborg.com 

 

Välkommen med din ansökan! 

http://www.bjornborg.com/

