
 
Björn Borg söker en stark Kundservicechef som 
aldrig nöjer sig med en andra plats.   
 
 
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. Men missförstå oss rätt 
– vi vet att vi inte är riktigt där än på alla områden. Men vi fortsätter sträva efter att 
komma dit. 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 vara game changers. Så om du aldrig 
heller nöjer dig med andraplats kommer du att känna dig som hemma hos oss på 
Björn Borg. 
 
 

Vi söker dig som… 
- har minst 5 års erfarenhet av kundservice arbete, helst inom mode/retail och eCom 
- älskar tydliga mål och höga ambitioner 
- talar och skriver bra både på engelska och svenska. Om du även kan Holländska är 
det ett stort plus.  
- har erfarenhet av arbete med kundlojalitetsprogram och/eller kundtjänstarbete via 
sociala medier  
- ständigt är på jakt efter nya utmaningar 
- har fantastiska ledaregenskaper, från erfarenheter av projektledning eller från att 
leda ett team  
- hellre tar en löprunda än en kväll framför TV:n 
- är en game changer i själen 
- alltid pushar dig själv och andra till den yttersta gränsen 
 
 
Tjänsten är fast på heltid och med placering i vårt eCom-team på Björn Borgs globala 
huvudkontor i centrala Stockholm. Du rapporterar till vår eCom Manager och är 
ansvarig för kundservice i eCom-teamet, vilket innebär både operativt arbete och att 
leda ditt team.  
 

Är du game changern vi letar efter?  
Skicka ditt CV till abg@modeverket.se innan den 8 maj så ser vi om det är en bra 
matchning! Om du har några frågor om tjänsten, kontakta oss på 
abg@modeverket.se. Vi återkommer till dig så fort vi hittar ett par minuter mellan 
träning och jobb. 
 
För mer information, besök vår hemsida www.bjornborg.com 
 
 
 

 


