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Götessons Design Group söker en Inköpschef! 
Koncernen Götessons Design Group 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 och 
hotellet. Vårt huvudkontor och lager ligger i nybyggda lokaler i Ulricehamn. I Götessons-koncernen ingår 
dotterbolaget Akustikmiljö i Falkenberg AB sedan 2015 och David Design AB sedan 2020. 

Vad innebär jobbet som inköpschef inom Götessons Design Group?
Arbetet som inköpschef inom Götessons Design Group innebär att vara ansvarig för koncernens inköp 
för alla bolag som ingår i Götessons Design Group: Götessons Industri AB, Akustikmiljö AB, David design AB 
och Götessons Design GmbH och vi har leverantörer såväl i Sverige, Europa samt Asien. Arbetet innebär 
också att ansvara för och säkerställa att inköp- och materialflödet fungerar enligt företagets uppsatta 
mål, effektivisera flöden och koncernens COGS, leda och genomföra förhandlingar och upphandlingar 
samt upprätta och teckna nödvändiga avtal med parter. I rollen som inköpschef kommer du leda och 
fördela arbetet inom inköpsavdelningen. Du sitter i ledningsgruppen för Operations och du kommer 
ansvara för och utveckla de olika processerna inom Inköpsavdelningen. Du kommer också arbeta med 
att säkerställa hållbara leverantörskedjor i enlighet med koncernens strategi och policy samt leda 
inköpsarbetet mot leverantörerna vid produktutvecklingsprojekt. 

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 AB 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 
Vi söker dig som är en trygg ledare och som får dina medarbetare att trivas och nå sin fulla potential. 
Som person är du strukturerad, noggrann och har förmåga att fatta beslut utifrån ett helhetsperspektiv. 
I rollen som Inköpschef kommer du att ha många kontaktytor såväl internt som externt, så det är av stor 
vikt att du har förmågan att kommunicera och bygga relationer på olika nivåer. Du är en modern och 
framåtriktad ledare med flerårig erfarenhet inom inköpsområdet. 

Krav

• Relevant ingenjörs- eller ekonomiutbildning med inriktning mot inköp
• Minst 5 års erfarenhet av strategiskt inköp och minst 3 års erfarenhet som inköpschef
• God kommunikativ förmåga i svenska och engelska i både tal och skrift
• Erfarenhet från internationella leverantörer är meriterande
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Övrigt
Start: Enligt överenskommelse
Omfattning: Heltid
Lön:  Månadslön
Plats: Ulricehamn
Rapporterar till: COO
Sista ansökningsdagen: 2022.06.30

Ansökan
Låter rollen som inköpschef inom Götessons Design Group 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
Märk ansökan: Inköpschef


