
Götessons Industri AB söker en Copywriter! 

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 Copywriter på Götessons Industri AB? 
Som Copywriter på Götessons Industri ansvarar du för att se till att vårt varumärke representeras 
på bästa sätt med ett språk som tilltalar våra kunder och bygger vår unika position. Du kommer 
spela en stor roll i varumärket och marknadsteamet för att se till att annonser och organiskt 
innehåll är bäst i klassen. Du är ansvarig för våra sociala medier, du kommer att arbeta med 
bildbehandling men också assistera vid fotografering och arbeta kring mässor. Tillsammans 
med teamet på marknadsavdelningen arbetar du också med nyhetsbrev, kampanjer och intern 
information.  

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 söker dig som är framåt och har en vilja att lyckas, har positiv inställning, gillar utmaningar 
samt har ett glatt och seriöst framträdande. Som person är du lösningsorienterad och har en 
förmåga att på ett strategiskt sätt analysera rutiner som ska göras. Du är strukturerad, noggrann 
och flexibel. Du har en relevant eftergymnasial utbildning inom marknad och minst 2 års 
dokumenterad erfarenhet av copywriting. Du trivs i en kreativ roll, har god allmän datakunskap 
samt ett sinne för humor då vi är ett glatt och positivt gäng som jobbar på Götessons. I rollen 
krävs en förmåga av att kunna prioritera arbetsuppgifter i ett högt tempo. Du ska kunna formulera 
dig intresseväckande så att målgruppen tar till sig budskapet, och det är viktigt att du behärskar 
både skrivandet och hantverket. 

 
 
 



Dina kvalifikationer:
• Minst 2 års erfarenhet av liknande arbetsuppgifter samt relevant eftergymnasial utbildning.
• Mycket goda kunskaper i Adobe Creative Suite främst InDesign och Photoshop.
• Goda kunskaper i Officepaketet är önskvärt.
• Goda kunskaper i svenska och engelska, skriftligt och muntligt är ett krav. Det är meriterande 

om du kan fler språk.

Vad kan Götessons erbjuda dig?
Götessons erbjuder dig att arbeta på ett stort men samtidigt flexibelt och personligt bolag som 
har starka ägare i ryggen. Vi har en härlig kultur och ett öppet arbetsklimat. Vi på Götessons har 
en passion för våra kunder och vi utmanar marknaden. Vi har en hög nöjdhet bland våra anställda 
och glada medarbetare ger nöjda kunder. Du får möjligheten att arbeta med kollegor som besitter 
mycket kompetens och erfarenhet ifrån branschen.

Övrigt 
Start: Enligt överenskommelse
Omfattning: Heltid
Lön:  Månadslön
Plats: Ulricehamn
Sista ansökningsdagen: 2022.02.25

Ansökan
Låter rollen som copywriter på Götessons 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


