
Björn Borg söker kvinna för 
passformsmodell 
 

Björn Borg är ett internationellt varumärke vars produktkategorier är underkläder, 
sportkläder, skor och väskor. På Björn Borg strävar vi alltid efter att vara bäst på det vi gör 
och bli världsledande i vårt sätt att arbeta. Vi befinner oss på en spännande resa med 
varumärket och våra ambitioner är tydliga. Vi nöjer oss inte med att vara näst bäst, vilket 
även genomsyrar hela vår företagskultur. Vi utmanar ständigt varandra till att pusha oss 
själva lite längre, oavsett om det är på jobbet, i gymmet eller i livet som stort. Vi tror att 
med rätt inställning kan man uppnå sin bästa potential och åstakomma vad man vill, och är 
övertygade om att träning är en viktig komponent för att ta sig dit. Vi lever inte för att träna 
– vi tränar för att leva. Vi som jobbar på Björn Borg drivs av att få våra konsumenter att 
känna sig aktiva och attraktiva. 

Är du en mode – och sportintresserad person med ett brinnande intresse för att göra 
skilland så kommer du att passa in hos oss.  

Om tjänsten 

Just nu söker vi kvinnor för avprovning av våra kläder. Tjänsten innebär att prova plagg ur 
kommande kollektioner, tillsammans med vårt designteam på huvudkontoret. Detta gör vi 
för att säkerställa bästa möjliga passform. Nu söker vi dig som är i storlek 36.  

Vi önskar att du har de kroppsmått som står listade nedan, vilket motsvarar storlek 36.  
Midjemåttet mäts under sista revebenet. 
stussen mäts på det bredaste stället. 

Kroppsmått 

 Längd: 168-170 cm 
 Byst: 86cm 
 Midja: 68cm 
 Stuss: 94cm 

 

Avprovningarna sker under kontorstid på huvudkontoret, Frösundaviks allé 1. Arbetet 
omfattar cirka 4 timmar per vecka och ersättning utgår per timme. Det är viktigt att du 
anger dina egna mått i ansökan.  

Ansökan skickas till: Ansokan@bjornborg.com 

 

För mer information om oss, besök gärna vår hemsida www.bjornborg.com 

 

Vi ser fram emot din ansökan! 


