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Götessons Design Group söker en Ekonomiassistent!
 
Koncernen Götessons Design Group söker dig som är noggrann, strukturerad, positiv och har en god 
servicekänsla. Din anställning kommer att vara i koncernens största verksamhetsdrivande bolag, 
Götessons Industri AB. Götessons utvecklar och tillverkar produkter i huvudsak för det moderna kontoret, 
konferensrummet samt hotellet. Vårt huvudkontor och lager ligger i nybyggda lokaler i Ulricehamn.

Vad innebär jobbet som ekonomiassistent i Götessons Design Group?
Som ekonomiassistent inom Götessons Design Group arbetar du främst med kund- och 
leverantörsreskontra. Exempel på arbetsuppgifter som omfattas är ankomstregistrering av inkommande 
leverantörsfakturor, registrering av inbetalningar, fakturering och posthantering. Rollen som 
ekonomiassistent innefattar kontakt både med leverantörer och kunder vid påminnelser och frågor, 
men också mycket kontakt med andra avdelningar internt inom verksamheten. Du kommer arbeta med 
koncernens alla bolag. 

Götessons Industri AB startades i Dalstorp men flyttade i maj 2015 till helt ny fastighet i Ulricehamn. Denna 
fastighet blev samma år utsedd till Sveriges 3:e snyggaste kontor i Sverige. Under 2019 byggde vi ut och har 
nu totalt ca 8.000 m2 lager och kontorsyta. Vi utvecklar och tillverkar produkter för kontorets, konferensens 
och hotellets arbetsplatser. Med Europa som huvudmarknad säkerställer vi ergonomiska, funktionella 
och väldesignade helhetslösningar för kunden. I Götessons-koncernen ingår även dotterbolaget 
Akustikmiljö i Falkenberg AB sedan 2015 och David Design sedan 2020. Investmentbolaget Accent Equity är 
majoritetsägare i koncernen sedan 2019. Accent Equity stödjer ledningen och övriga delägare i sin resa 
med hög tillväxt bland annat genom internationell expansion.

Din profil 
För att lyckas i rollen som ekonomiassistent ser vi gärna att du som söker har några års erfarenhet av 
liknande arbetsuppgifter. Som person är du noggrann, ordentlig och har en god servicekänsla. Du har 
förmågan att strukturera och prioritera ditt arbete på ett bra sätt. Även om du gärna arbetar självständigt, 
så är du i grund och botten en lagspelare. Vi tror också att du har sinne för humor då vi är ett glatt och 
positivt gäng som jobbar på Götessons.

Krav
• Gymnasial utbildning.
• Minst ett års erfarenhet av liknande arbetsuppgifter.
• Goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift.
 
Eftersom vi sköter ekonomin för ett bolag även i Tyskland är det meriterande om du kan tyska. Det är också 
meriterande om du har erfarenhet av Pyramid. 

Övrigt
Start: Enligt överenskommelse
Omfattning: Heltid
Lön:  Månadslön
Plats: Ulricehamn
Sista ansökningsdagen: 2022.02.11
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Ansökan
Låter rollen som ekonomiassistent i Götessons Design Group intressant? Urvalet sker löpande, så tveka 
därför inte att ansöka redan idag!

Välkommen att söka tjänsten på: jobs@gotessons.se

För mer information om tjänsten kan du kontakta Caroline Hulander
caroline.hulander@gotessons.se 
Tel. 0321-68 77 16

Vi välkomnar alla sökande och eftersträvar mångfald. 


