
 
 

 

VI SÖKER VÅR NÄSTA STJÄRNSÄLJARE! 

 

På Björn Borg strävar vi alltid efter att vara bäst på det vi gör och bli världsledande i vårt sätt att 
arbeta. Vi befinner oss på en spännande resa med varumärket och våra ambitioner är tydliga. Vi 
nöjer oss inte med att vara näst bäst, vilket även genomsyrar hela vår företagskultur. Vi utmanar 
ständigt varandra till att pusha oss själva lite längre, oavsett om det är på jobbet, i gymmet eller i 
livet som stort. Vi tror att med rätt inställning kan man uppnå sin bästa potential och åstakomma 
vad man vill, och är övertygade om att träning är en viktig komponent för att ta sig dit. Vi lever 
inte för att träna – vi tränar för att leva.  

Vi 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!  

 

Om Tjänsten 

Vi söker dig som älskar att sälja och att ge kunder service i världsklass. Du är en aktiv person 
som ser träning som din livsstil och drivs av högt uppsatta mål. En riktig teamplayer som trivs 
med eget ansvar och självständigt arbete.    
 

Arbetsuppgifter kommer bland annat innefatta:  

- Försäljning 

- Butiksrutiner, lagerhållning och rapportering. 

- Bygga en unik upplevelse och leverera service i världsklass.  

 

Vi söker dig som…  

Kan identifieras med våra värderingar, passion, empowering, winning attitud, bold och magnetic.   

Behärskar engelska i både skrift och tal. 



 
 
Älskar sport, mode, Björn Borg – och vill få människor att känna sig aktiva och attraktiva. 

Tjänsten är behovs- anställning med placering i Stockholm. Du rapporterar till vår butikschef för 
Björn Borg Västermalmsgallerian.  

 

Är du den vi söker? 

Skicka din ansökan innehållande ditt CV samt ett personligt brev till 
aleeia.kadhum@bjornborg.com så snart som möjligt. Märk ansökan med ”Säljare”. Intervjuer sker 
löpande.  

För mer information – besök gärna vår hemsida www.bjornborg.com 

 

Välkommen med din ansökan! 

 


