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Interior 3D-designer  

Götessons Design Group växer och för att kunna serva våra kunder på en ännu högre nivå söker 
vi nu ytterligare en person till vårt Projektteam. Är du en person med känsla för form och färg, 
duktig på att förmedla det på en ritning och gillar att göra business så är du helt rätt person för 
oss!  

Arbetsuppgifter 
Hos oss jobbar du nära kunden med våra varumärken och i en miljö där alla ges möjlighet till 
ansvar och utveckling. Vårt huvudkontor ligger i Ulricehamn och vi vill att du sitter hos oss större 
delen av tiden. Vi arbetar i p.Con.planner och dina dagar kommer att fyllas av kontorslandskap, 
konferensrum, matsalar mm som behöver inrednings- och akustikförslag samt visualisering av 
kreativa miljöer.
 
Du kommer att vara en del av projektteamet som jobbar nära både säljkåren och direkt med 
kund.

Beroende på bakgrund har vi möjlighet att erbjuda ytterligare utmaningar för rätt person.

Kompetenser

• 3D-visualisering och rendering
• Inredning
• Hög servicekänsla
• Flexibel
• Strukturerad
• Flytande svenska och engelska i tal och skrift 
 
Du som söker
Du brinner för inredning och service, du sätter alltid kunden och affärsmöjligheten i centrum. 
Du är en god lyssnare och är duktig på att arbeta strukturerat och proaktivt. Där andra ser 
svårigheter ser du snarare en spännande utmaning. Vi vill att du är noggrann, målinriktad och 
hungrig på att hänga med i trender och branschens utveckling. 

Du ska trivas och vara bekväm i att både arbeta självständigt liksom vara en prestigelös 
lagspelare. Då du kommer ha kundkontakt ser vi att du har en god social förmåga och tycker om 
att driva projekten framåt själv.

Framförallt är du intresserad av att rendera grymma 3D-visualiseringar som skapar affärer.
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Vi erbjuder
Vi kan erbjuda dig ett kreativt och varierande jobb där du själv har möjlighet att sätta en stor prägel. 
Vi har högt till tak, högt tempo, vill framåt och gillar rak kommunikation och direkt feedback.

Hos oss ingår du i ett litet team där du kommer att få arbeta med flera olika arbetsuppgifter och få 
delta i att skapa nya lösningar och möjlighet att påverka ditt arbete själv.

Om oss
Götessons Design Group har sitt huvudkontor i Ulricehamn och består idag av Götessons Industri, 
Akustikmiljö i Falkenberg samt David design. 

Våra varumärken har ett gemensamt syfte – att få människor att må bra och växa. I offentlig och 
privat miljö. Idag och imorgon.

Läs mer om Götessons Design Group här.

Övrigt 
Start: Enligt överenskommelse
Omfattning: Heltid
Lön:  Månadslön
Plats: Ulricehamn
Sista ansökningsdag: 2022.03.07

Ansökan
Låter rollen 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.


