
Götessons Industri AB söker en Produktutvecklare!
Götessons Industri AB söker dig som är framåt och har en vilja att lyckas och utvecklas i 
ditt arbete. Som anställd hos oss har du både goda utvecklingsmöjligheter samt ett varierat 
arbete. 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 produktutvecklare på Götessons Industri AB?
Som produktutvecklare på Götessons Industri kommer du arbeta med olika material så som 
textil, metall och trä. Vi söker efter en person som har erfarenhet från produktutveckling och även 
konstruktionsarbete. I rollen kommer du vara en nyckelspelare i organisationens produktteam. 
Du är den som tar produktidé till lansering. Tillsammans med dina kollegor och berörda 
designerns ansvarar du för ny- och vidareutveckling av produkter i Götessons sortiment. Detta 
kommer att ske i nära samarbete med koncernens olika avdelningar. 

Under arbetets gång är det du som har tät dialog med aktuella designers och leverantörer. 
Andra arbetsuppgifter som ingår i din roll är att ta fram ritningsunderlag vid specialorder 
och framtagning av produktdokumentation tillsammans med berörda designers och 
produktutvecklingschef. 

Om oss
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.

Profil
Vi anser att din personlighet är av yttersta vikt för tjänsten. Du är nyfiken och ditt engagemang 
är ständigt närvarande i ditt arbete likväl som ditt driv och initiativförmåga. Då din tjänst präglas 
av externa och interna kontakter är din kommunikativa och sociala förmåga god. Du har även en 
förståelse för att arbeta kommersiellt ur ett tekniskt perspektiv, för att hitta de bästa lösningarna 
för kunden. Det är även viktigt att du har en god marknadsförståelse för att kunna fånga in 
kundernas önskemål kring framtida produkter. 

Du trivs bäst när du tillsammans med kollegor arbetar lösningsorienterat där mixen av kreativitet, 
innovation och teknik skapar vägen framåt. I det dagliga arbetet är du självgående och har en 
egen motor. Du är öppen, prestigelös och bidrar aktivt till avdelningens gemensamma arbete. 



Dina kvalifikationer:
• Erfarenhet från möbelbranschen eller erfarenhet av att arbeta med material nämnda ovan är    

meriterande. 
• Erfarenhet från inköp/sourcing av möbler och möbeldelar är meriterande.
• Kunskap att arbeta i olika digitala system/ ritningssystem.
• Du har för tjänsten relevant utbildningsbakgrund på högskole- eller universitetsnivå.
• Att du kommunicerar obehindrat på svenska och engelska i tal och skrift är ett krav för tjänsten.

Övrigt 
Start: Enligt överenskommelse
Omfattning: Heltid
Lön:  Månadslön
Plats: Ulricehamn
Sista ansökningsdagen: 2021.12.17

Ansökan
Låter rollen som produktutvecklare på Götessons intressant? Urvalet sker löpande, så tveka därför 
inte att ansöka redan idag!

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. 

Välkommen att söka tjänsten på jobs@gotessons.se! 


