
 

 

 

Björn Borg söker superstark   

Retail Planner  
 

Det är något med aktiva människor vi på Björn Borg älskar. De har en viss vibe. Det finns en 
glöd, ett driv efter att alltid hitta nya vägar och att alltid göra nya framsteg. Det är därför vi 
uppmuntrar aktiva människor – inte bara genom våra underkläder och sportkläder, utan 
också genom vår företagskultur. Vi vill att våra medarbetare ska leva varumärket Björn Borg  
och vara game changers i själen. Vi stöttar varandra genom att alltid utmana varandra. Det 
håller oss på tårna, både mentalt och fysiskt. Så om du är den där aktiva personen vi pratar 
om kommer du nog också passa superbra in i vårt team. 
 

 

Beskrivning av tjänsten: 

Uppdraget handlar om att stötta vårt retail team med allt som har med inköp till våra svenska 

och finska butiker (17 st) att göra. Du planerar, genomför, koordinerar och analyserar varje 

säsongs inköp och har direkt kontakt med våra svenska och finska butiker för att supporta 

dem i att driva en hög genomförsäljning med ett effektivt varuflöde. En vanlig dag för dig kan 

vara att ena sekunden analysera inköp och försäljning för att i nästa hjälpa dina kollegor i 

någon av butikerna att hantera inventeringar, kundfrågor eller orderläggningar i systemet 

(Navision). Du kommer dessutom ha mycket kontakt med kollegor på alla avdelningar och 

marknader. 

 

Tjänsten är en fastanställning på heltid och du rapporterar direkt till vår svenska Retail 

Manager. Tjänsten är placerad på vårt globala huvudkontor i centrala Stockholm där ni båda 

har er arbetsplats. 

 

Vi söker dig som: 

- Har erfarenhet av inköpsarbete och lagerflöden inom FMCG / retail 
- Har minst tre års erfarenhet av projektledning med budgetansvar 
- Älskar ett tufft träningspass, ju svettigare desto bättre  
- Vågar stå ut och drivs av att göra skillnad  
- Har mycket goda kunskaper i excel och gillar att jobba med siffror  
- Pratar och skriver flytande på svenska och engelska 
- Har en utbildning inom ekonomi och kanske även inköp  
- Trivs på gymmet likväl som i andra miljöer som gör dig stark  
- Har uthållighet och en förmåga att driva projekt i mål och sedan följa upp resultatet 
- Är van att arbeta självständigt och strukturerat med måluppfyllelse 

 

 

Låter det har som en tjänst för dig?  

I denna rekrytering samarbetar vi med Beltrami Recruitment. Skicka din ansökan med 

bifogat CV till ansvarig rekryterare Anna Beltrami Gabrielsson, anna@beltramirecruitment.se 

senast den 16 juli. Urval och intervjuer sker löpande.  

 

För mer information om tjänsten kontakta Anna Beltrami Gabrielsson på 0760-22 82 22 eller 

besök www.bjornborg.com.  
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