
Föräldravikariat - Driven Logistics Controller sökes!  

 
FÖRETAGET BJÖRN BORG 
 
Björn Borg satte ribban. Denna legend förändrade tennisen från konservativ till en bubblande 
scen för människor med vinnarattityd och kämparanda. Hos Björn Borg AB är denne game-
changer vår inspiration.  
 
Vi som jobbar på Björn Borg drivs av att få våra konsumenter att känna sig aktiva och 
attraktiva. För att kunna erbjuda slutkonsumenter produkter i världsklass, krävs inte bara 
passion, målmedvetenhet och en stark övertygelse. Det krävs också ett team i världsklass 
som vill utvecklas tillsammans med företaget. Om du är en mode- och sportintresserad 
person med ett brinnande intresse för att göra skillnad så kommer du att passa in hos oss!   
 
Björn Borg är idag ett internationellt sportmodevarumärke vars viktigaste produktkategorier 
är underkläder och sportkläder. Vi finns representerade på ett 20-tal marknader.  
 
TJÄNSTEN 
 
Vi söker nu en Logistics Controller till vår finansavdelning.  
Tjänsten är ett vikariat i perioden maj 2019 till mars 2020 på heltid med placering på vårt 
globala huvudkontor i centrala Stockholm, där även närmaste chef, Controlling Manager, är 
placerad.  

 

Exempel på arbetsuppgifter som ingår i tjänsten är: 
 

 Att stödja bolaget i inköpsfrågor genom att analysera och utmana inköpsförslag från 
affärsägare tillsammans med inköpsrådet. Detta för att säkerställa en god 
varuförsörjning med en så hög lageromsättningshastighet som möjligt och optimerad 
sortimentsbredd.  

 Kontrollerera att avtal med 3PL följs service- och prismässigt. 
 Säkerställ att ”knowing the score of the game” uppfylls inom supply chain genom 

uppföljning, rapportering och prognostisering av logistikrelaterade kostnader och 
lagernivåer. 

 Facilitera merch- och prisprocesserna i produktutvecklingsprocessen samt 
Framtagande av produktkalkyler och utmana/ställa krav på (vinst)marginaler och 
produkt- och leverantörsmix. 

 Stöd för PLM/PDM-system avseende prishanteringen. Ansvarig för flöden kopplade 
till finans och/eller controlling. 

 Driv utvecklingsprojekt och upphandlingar tillsammans med logistikansvarig för att 
förbättra service och effektivitet i supply-chain.  
 

 
 
Vi SÖKER DIG SOM… 

 Eftergymnasial ekonomiutbildning  
 Har minst fem års relevant arbetslivserfarenhet av liknande arbetsuppgifter inom 

ekonomi samt logistik.    
 Officepaketet – Mycket goda kunskaper är krav, avancerad användare Excel. 
 Goda språkkunskaper i engelska, i tal och skrift, är krav 
 Mycket goda kunskaper av BI-system.  
 Erfarenhet av Navision eller liknande affärssystem är önskvärt men ej ett krav.  
 Gillar att träna och trivs i en miljö som präglas av sportmode och stark team-anda. 



  
Låter det intressant? Maila din ansökan med bifogat CV senast den 22 januari 2019 till 
ansokan@bjornborg.com, märk ansökan ”Logistics Controller”. Om du har några frågor om 
tjänsten, maila samma adress. För mer information – besök gärna vår hemsida  
www.bjornborg.com.  
 

mailto:ansokan@bjornborg.com
http://www.bjornborg.com/

