
Björn Borg söker en superstark Butikschef till 
Barkarby i Stockholm 
 
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.

Beskrivning av tjänsten 
Vi söker en passionerad butikschef som ska driva sin egen butik tillsammans med ett 
litet men dedikerat team butikssäljare. En person som drivs av att göra skillnad och 
att nå höga resultat tillsammans med andra. Din butik ska vara den som alla vill 
besöka och där vårt varumärke lever sitt eget liv, genom uttrycket i butiken och 
genom det som du och dina butikssäljare utstrålar. Varje kund som besöker din butik 
ska vilja komma dit igen, för att ni gav den något speciellt. En skön känsla. Ditt jobb 
blir att utveckla och leda den butiken. Och göra det bättre än någon annan. 

Vi letar efter dig som… 
• är butikschef eller butikssäljare idag 
• har minst två års erfarenhet av butiksförsäljning
• ständigt är på jakt efter nya utmaningar 
• är van att arbeta framgångsrikt mot måluppfyllelse av egna säljmål
• har arbetat med starka varumärken
• vågar stå ut
• gillar att träna och har en sportig livsstil 
• alltid pushar dig själv och andra till den yttersta gränsen

Tjänsten är på heltid med ansvar för vår butik i Barkarby outlet utanför Stockholm.  
Du rapporterar direkt till vår Retail Manager, som är placerad på vårt globala 
huvudkontor i Stockholm. 

Är du klippan vi letar efter? Skicka ditt CV tillsammans med en beskrivning av dina 
framtida ambitioner till Anna Beltrami på mailadressen anna@beltramirecruitment.se 
senast den 17 oktober så ser vi om det är en bra matchning! Om du har några frågor 
om tjänsten, kontakta gärna Anna på samma mailadress. 

För mer information, besök vår hemsida www.bjornborg.com

!


