
Björn Borg söker superstark  

Trade Activation Manager 

 

Det är något med aktiva människor vi på Björn Borg älskar. De har en viss vibe. Det finns en 
glöd, ett driv efter att alltid hitta nya vägar och att alltid göra nya framsteg. Det är därför vi 
uppmuntrar aktiva människor – inte bara genom våra underkläder och sportkläder, utan 
också genom vår företagskultur. Vi vill att våra medarbetare ska leva varumärket Björn Borg, 
att de alltid ska känna sig aktiva och attraktiva och vara game changers i själen. Vi stöttar 
varandra genom att alltid utmana varandra. Det håller oss på tårna, både mentalt och fysiskt. 
Så om du är den där supervältränade personen vi pratar om kommer du nog också passa 
superbra in i vårt team. 
 

 

Beskrivning av tjänsten: 

Uppdraget handlar om att driva genomförsäljning hos våra återförsäljare med hjälp av 

effektivt kampanjarbete och displays BTL. Målet är att aktiveringarna på butiksgolven och 

hos våra E-tailers ska bygga vårt varumärke. Samtidigt ska våra återförsäljare bli så 

framgångsrika som möjligt när det gäller att sälja våra produkter.  

En vanlig dag för dig kan vara att ena sekunden utveckla nya kampanjställ för våra produkter 

för att i nästa rodda ihop ett säljande material till ett kundmöte. Du kommer dessutom ha 

mycket kontakt med kollegor på alla marknader i Björn Borgs värld. 

 

Tjänsten är en fastanställning på heltid och du rapporterar direkt till vår Trade Marketing 

Manager. Tjänsten är placerad på vårt globala huvudkontor i centrala Stockholm. 

 

Vi söker dig som: 

 Har erfarenhet av liknande arbete på en marknads- eller försäljningsavdelning inom 
FMCG / retail 

 Har minst tre års erfarenhet av projektledning med budgetansvar 
 Hellre tränar än att ligga i soffan och se på TV 
 Vågar stå ut  
 Pratar och skriver flytande på svenska och engelska 
 Har en eftergymnasial utbildning inom marknadsföring eller projektledning. 
 Trivs på gymmet likväl som i andra miljöer som gör dig stark  
 Har uthållighet och en förmåga att driva projekt i mål och sedan följa upp resultatet 
 Är van att arbeta självständigt och strukturerat med måluppfyllelse 

 

Låter det helrätt?  

Känns det här som ett uppdrag för dig? Skicka din ansökan med bifogad CV till 

abg@modeverket senast den 8 maj.  

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

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

 

 

 

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

