
Vi söker Produktutvecklingschef till Götessons-koncernen!
Lockas du av att ta ett helhetsansvar för produktutvecklingsarbetet i ett branschledande företag?  
Då kan denna tjänst vara någonting för dig.

Som chef för produktutveckling kommer du att arbeta både strategiskt och operativt med 
produktplanering, sortimentsstrategi och enskilda utvecklingsprojekt. Ledarskap och struktur 
är viktiga egenskaper för att driva sitt team framåt och säkerhetsställa att dom jobbar på ett så 
effektivt sätt som möjligt.

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 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.

Vad innebär jobbet som Produktutvecklingschef på Götessons?
Som Produktutvecklingschef blir det din uppgift att äga produktutvecklingsprocessen från idé till 
färdig produkt. Du ansvarar för att vårda befintligt produktsortiment samtidigt som du är drivande 
i utvecklingen av morgondagens lösningar. Du kommer ha personalansvar över en grupp på 4 
personer. 

Arbetsuppgifter
• Ansvarar över hela produktutvecklingsprocessen.
• Ansvarar för prissättning.
• Ansvarar för produktsortimentet.
• Bestämmer lansering av nya produkter.
• Rapportering till ledningsgrupp.
• Personalansvar över produktutvecklingsgruppen på idag 4 personer. 

Vem söker vi? 
Vi söker dig som genom arbetslivserfarenhet och högre studier har skaffat dig gedigen kunskap 
inom området. Du har flerårig erfarenhet från en roll med tydlig koppling till produktutveckling 
och konstruktion och trivs med en stor bredd av uppgifter i ditt dagliga arbete. Målmedvetenhet 
och förmåga att hitta nya lösningar är viktiga egenskaper som tar dig framåt i ditt arbete. Har du 
dessutom en utåtriktad personlighet och stark teamkänsla kommer du uppskattas i vårt gäng. Vi 
lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Kvalifikationer
• Relevant teknisk och/eller designinriktad akademisk bakgrund.
• God affärsförståelse samt grundläggande kunskaper i ekonomi och produktkalkylering.
• Erfaren ledare med minst 4 års erfarenhet från produktutveckling. 
• Dokumenterad utbildning eller erfarenhet från projektledning.
• Goda kunskaper i svenska och engelska.
• Möbelrelaterad erfarenhet är meriterande



Personlighet
• God kommunikatör med social förmåga som har lätt att engagera sin omgivning.
• Strukturerad och metodiskt. 
• Strategisk genomförare som kombinerar ledarskap med egen leverans och operativt arbete i 

projekt. 
• Hög energinivå och passion som drivs av att uppnå resultat.

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. Under 
2019 förvärvades bolaget av investmentbolaget Accent Equity som majoritetsägare. Accent 
Equity kommer att stödja ledningen och fortsätta stötta delägarna i sin resa med hög tillväxt, samt 
accelerera företagets internationella expansion. I Götessons-koncernen ingår även dotterbolaget 
Akustikmiljö i Falkenberg AB sedan 2015 och David Design sedan 2020. 

Vi drivs framåt enligt Götessons värdeord: engagemang, kompetens & affärsmannaskap.

Läs gärna mer om Götessons på:
www.gotessons.com/sv/

Intervjuer sker löpande så skicka in din ansökan redan idag:
Du skickar din ansökan senast 2021-03-31till jobs@gotessons.se och  
märk ansökan Produktutvecklingschef.

Önskar du mer information om tjänsten, kontakta HR ansvarig:
Jennie Flysjö,  
Telefon: +46 (0)321 - 68 77 28
E-post: jennie.f@gotessons.se

Start: Enligt överenskommelse
Omfattning: Heltid
Placeringsort: Ulricehamn 
Urval: Sker löpande


