
Björn Borg söker orädd PR Manager 

 

Misstag blir till erfarenheter som tar dig framåt i karriären. Ändå är rekryteringsprocesser och 

arbetskulturer idag mer fokuserade på bedrifter än hur vi faktiskt når dem. För att bryta normen 

utmanar facket DIK nu sportvarumärket Björn Borg att rekrytera sin nya PR Manager genom att utgå 

från de sökandes misstag, inte bara bedrifterna som de ledde till. 

Den första rekryteringsfasen utgår från de sökandes misstag och hur de omvandlade dem till 

erfarenheter. Det är en ny approach i rekryteringsprocesser där de sökande får en chans att visa upp 

en mer personlig och reflekterande sida av sig själva. Förhoppningen är att komma närmare de 

sökande, till skillnad från polerade personliga brev. 

 

Ansök nu på www.mistakes.se 

Ansökningsprocessen stänger den 2 mars. 

 

Om jobbet:  

Precis som vår grundare har Björn Borg alltid strävat efter att vara game changers, både på 

och utanför planen. Det ligger i vår natur att utmana normer, att alltid vara bättre och mer 

överraskande än våra konkurrenter. Det genomsyrar hela vår verksamhet: från vår kultur, till 

produktionen av underkläder och sportkläder, till vår kommunikation. Därför söker vi nu en 

PR Manager med samma orädda mentalitet, en lagspelare redo att fortsätta driva vår 

verksamhet framåt. 

 

I rollen som PR Manager kommer du att leda arbetet med att utveckla och implementera 

strategisk och taktisk PR samt agera rådgivare beträffande den interna kommunikationen. 

Du kommer säkerställa att Björn Borgs distributörer och licenstagare får den service och 

riktlinjer de behöver för att bli framgångsrika inom området.  

 

Dina arbetsuppgifter kommer bestå i att: 

 

- Utveckla PR-strategier (central och gentemot marknader) 

- Ansvara för genomförandet av centralt PR-arbete 

- Pressbearbetning internationellt 

- Mediaövervakning centralt 

- Riktlinjer gentemot marknader för ovan 

- PR-produktioner/samarbeten  

- Hantering av intervjuförfrågningar och uppföljning av resultatet  

 

Vi tror att du: 

- Har minst 5 års arbetserfarenhet inom PR 

- Pratar och skriver flytande på svenska och engelska 

- Har erfarenhet av applicering av varumärkesplattformar 

- Har erfarenhet av att driva komplexa/större projekt 

- Har erfarenhet av arbete i internationell miljö, exempelvis inom fashion/retail 

 

Tjänsten som PR Manager på Björn Borg är på heltid och rapporterar direkt till vår Brand 

Communications Manager, som är placerad på vårt globala huvudkontor i Stockholm 

tillsammans med resten av marknadsteamet. 

För mer information, besök gärna vår hemsida www.bjornborg.com. Frågor om den här 

rekryteringen kan du ställa via mail till ansokan@bjornborg.com.  
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