
 

 

 

 

Planner D2C till Björn Borg  
Vi söker dig som genom ett starkt driv, passion och nyfikenhet arbetar för att 
maximera försäljningsmål genom att optimera och effektivisera varuflödet i egna 
kanaler. Är du en administrativ stjärna, en doer och en teamplayer som älskar 
försäljning? Då är det dig vi söker! 

 

Om Björn Borg 

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 
kanske inte har nått dit riktigt än, men 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. Det ligger i vår natur att sikta högt och 
att göra saker bättre. Människor som inte nödvändigtvis är, men som har viljan att bli, 
den bästa version av sig själv. 

 
Om tjänsten 

I rollen som Planner D2C är du en viktig kugge i vårt team där du ansvarar för 
varuoptimering, lagerhantering och orderläggning till våra egna butiker, allt baserat på 
din försäljningsanalys. Tjänstens kontaktnät är brett och internationellt. Du arbetar 
med att bygga effektiva relationer och processer främst med Retail Area Managers, 
butikschefer och HQ funktioner som logistik och IT. Dina arbetsuppgifter innefattar 
också hantering av produktinformation och online merchandising för vår egen e-
handel. Vi växer starkt inom e-handel och vi tror att din roll kommer utvecklas alltmer 
mot online över tid. 

 
Huvudsakliga arbetsuppgifter 
 
• Varuplanering och orderläggning 
• Lagerhantering och ansvar för lager i butik 
• Kommunikation – status, logistiksupport för butiker, åtgärdsplaner mm. 
• Produktinformation online 
• Online merchandising 

 



 

 

 

 

Din bakgrund 

För att bli framgångsrik i rollen ser vi att du är en stjärna på administration, analys och 
kommunikation och att du trivs i en resultatfokuserad organisation. Vi ser även att du 
har följande kompetens och erfarenheter; 
 

• Har minst 3 års erfarenhet som Planner eller liknande arbete inom inköp alt. 
logistik (helst inom mode/Retail). 

• Mycket god administrativ förmåga och god systemkännedom (erfarenhet av 
Navision och Sitoo är mycket meriterande). 

• Har stark analytisk förmåga och förmågan att vända analysen till handling. 
• Har god kunskap inom Excel. 
• Är strukturerad och har öga för detaljer. 
• Flytande i svenska och engelska i tal och skrift. 
• Älskar tydliga mål och höga ambitioner. 
• Gillar att träna och trivs i en sportig arbetsmiljö där träning är en livsstil. 

Tjänsten är placerad på huvudkontoret i Stockholm och tillträde sker enligt 
överenskommelse. Du rapporterar till Global Buyer and Merchandising Manager D2C. 

Är du stjärnan vi letar efter? 

Ansök genom att skicka ditt CV med personligt brev här: 
https://www.beltramirecruitment.se/jobs/1359633-planner-d2c 

Urval sker löpande. I denna rekrytering samarbetar vi med Beltrami Recruitment. Vid 
frågor kontakta Anna Beltrami, anna@beltramirecruitment.se.  

 

 

 

 

 

 

 

  


