
 
 
 
Björn Borg söker Graphic Designer 
  
Beskrivning av tjänsten: 
Tjänsten innefattar originalframställning, layouthantering samt bildhantering med stort fokus på 
digitala kanaler. Ansvarig för produktion av kommunikationsmaterial inom alla discipliner, från skiss till 
färdiga original.  
Du ska kunna ta ägarskap över Björn Borgs grafiska uttryck samt i viss mån utveckla det.  
Tjänsten är placerad på vårt globala huvudkontor i Stockholm, där även din närmaste chef (Brand 
Creation Manager) och kollegorna på marknadsavdelningen arbetar.  
 
Arbetsuppgifterna innefattar:  

• Originalarbete och layouthantering av våra globala kampanjer och säsongsmaterial 
• Supporta våra globala marknader samt distributörer och licenstagare med bild- och 

kommunikationsmaterial 
• Viss framtagning av rörlig media, samt klippning av film för sociala medier 
• Ta ägarskap över och i viss mån utveckla Björn Borgs grafiska uttryck 
• Nära samarbete med interna avdelningar som E-com, Sälj, Retail, Trade marketing och 

Packaging 
• Produktion av införsäljningsmaterial samt inspirationsguider riktad till Sälj som bland annat 

innefattar skisser på butiksytor, skyltfönster, utomhusenheter, m.m. 
 
Vi söker dig som: 

• Har minst tre års erfarenhet av arbete som grafisk formgivare, gärna på en inhouseavdelning 
eller reklambyrå.  

• Har kunskap inom digital och rörlig media  
• Pratar och skriver flytande på svenska och engelska 
• Är van att leverera färdiga original till tryck och att leverera i både kvalitet och hastighet 
• Har expertkunskap inom Photoshop, Illustrator och InDesign 
• God kunskap inom Premiere Pro och After Effects. 
• Gillar att arbeta självständigt och strukturerat med måluppfyllelse 
• Gillar att träna och trivs i en sportig arbetsmiljö där träning är en livsstil och energin du får av 

den är en självklar styrka.  
 
Björn Borg som arbetsplats  
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. 
 
Är du den vi letar efter?  
Ansök här 
Vi ser fram emot din ansökan!  
 

https://www.trib.se/jobs/4oatw

