
 

Björn Borg söker en superstark  
Praktikant till marknadsteamet 
 
På Björn Borg strävar vi efter att vara game changers, både på och utanför planen. 
Precis som vår grundare Björn Borg, tennisspelaren. En man som hade långt hår i en 
korthårig sport, spelade med en tvåhandsfattad backhand och träracket – och ändå 
lyckades vara bäst. Det ligger i vår natur att utmana normer, att alltid vara bättre än 
våra konkurrenter. Dels genom de underkläder och sportkläder vi gör, men också 
genom vår kultur. Det är därför vi letar efter aktiva människor som förstår vad det 
innebär att vara en game changer, att tänja på gränserna och att alltid göra det lilla 
extra. Människor som inte nödvändigtvis är, men som har viljan att bli, såväl fysiskt 
som psykiskt överlägsna. 
 
Nu söker vi en praktikant till vårt Marknadsteam! 
 
Björn Borgs globala marknadsavdelning utvecklar och implementerar marknadsförings- och PR-

strategier och kampanjer för varumärket samt fungerar som bollplank och rådgivare beträffande 

implementering av dessa lokalt på våra ca 20 marknader.   

Praktikanten kommer att arbeta på Björn Borgs huvudkontor i Vasastan i Stockholm och vi söker en 

person för en terminspraktik (20 veckor eller mer).  

Den praktikant vi söker ska vara den globala marknadsavdelningen behjälplig inom en rad områden, 

framför allt inom PR.  

 

Exempel på arbetsuppgifter:  

• Upplägg, distribution samt uppföljning av pressreleaser. 

• Korrläsning av pressreleaser och annat skrivet material. 

• Göra pressmaterial och pressbilder tillgängliga i pressrum, på intranät etc.  

• Bygga medielistor och hålla befintliga listor uppdaterade.  

• Research löpande – inför kampanjer, nyhetsbrev, pressreleaser och annat. 

• Identifiera trendsetters och möjliga ambassadörer för varumärket, sköta sk ”seeding” (utskick 

av varuprover) till dessa personer. 

• Mediebevakning, och sammanställning av pressklippsrapporter och annan utvärdering för 

marknadsavdelningens projekt.  

• Assistera vid fotograferingar, eventuella event och annat på marknadsavdelningen 

förekommande arbete.   

• En praktikant som är en duktig skribent kommer att ha stora möjligheter att förbättra sina 

färdigheter i att skriva både pressmaterial och andra texter, såsom exempelvis information om 

marknadsaktiviteter till Björn Borgs samtliga marknader.  

 

Karaktärsbeskrivning:  

• Utåtriktad och orädd! Tvekar inte inför att ringa en journalist i USA, eller göra efterforskningar 

om allehanda ämnen relaterade till Björn Borgs kampanjer.  

• Noggrannhet och struktur mycket viktigt. Det är ett högt tempo på avdelningen och god 

strukturell förmåga samt förmåga att hantera många saker samtidigt är avgörande för rollen.  

• Teamplayer och självgående/driven.  

• Flytande eller mycket goda kunskaper i, engelska är ett krav - både muntligen och skriftligen. 

Björn Borgs koncernspråk är engelska; allt pressmaterial och andra texter skrivs på engelska.  

• Goda språkkunskaper i svenska, framförallt i skrift.  

• Allmän ”koll” på sport, fitness och mode är en fördel.  

 



 
Är du game changern vi letar efter? Skicka ditt CV tillsammans med en beskrivning av dina framtida 
ambitioner till ansokan@bjornborg.com så ser vi om det är en bra matchning!  
 
För mer information, besök vår hemsida www.bjornborg.com 
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