
LAGERARBETARE TILL GÖTESSONS

Vill du jobba som lagermedarbetare på Götessons Industri i Ulricehamn? Hos oss jobbar 
du i moderna, fräscha lokaler tillsammans med engagerade kollegor. Just nu söker vi en 
lagermedarbetare, så tveka inte att skicka in din ansökan redan idag.

Om rollen 
Götessons Industri AB söker dig som är framåt och har en vilja att lyckas i ditt arbete. Du 
kommer jobba i ett positivt team på vårt lager i Ulricehamn. Som person är du målinriktad, 
strukturerad, noggrann och har initiativförmåga. Du är pålitlig, har förmågan att arbeta i en 
föränderlig miljö och gillar utmaningar. Du tar ansvar för och driver dina processer framåt 
och har en god förmåga att prioritera för att uppnå resultat. Du har truckkort och tidigare 
erfarenhet av lagerarbete. Vi ser gärna att du bor nära Ulricehamnsområdet. 

Ansvarsområden
• Plockning och packning av kundorder samt bokning av transporter enligt behov, krav och 

specifikationer.
• Utfärdande av nödvändiga transportdokument och eventuella exportdokument och 

tullhandlingar.
• Montering av produkter enligt behov, krav och specifikationer.
• Kvalitetskontroll av produkter, enligt krav och specifikationer. 
• Säkerhetsställa att lagersaldon är korrekta samt genomföra inventeringar.
• Hålla rent på sin arbetsplats och även övriga ytor på lagret.
• Medverka aktivt i arbete med ständiga förbättringar. 

Erfarenhet och kvalifikationer: 
• Erfarenhet från lagerverksamhet 
• Kunskaper i Officepaketet är meriterande.
• Truckkort A1-A4 samt erfarenhet av truckkörning är meriterande

Vem söker vi?
Vi söker dig som är framåt och har en vilja att lyckas. Du har positiv inställning, seriöst 
framträdande och gillar utmaningar. Du trivs med att arbeta i ett högt tempo samtidigt som 
kvalitén bibehålls. Vi tror också att du har sinne för humor då vi är ett glatt och positivt gäng 
som jobbar på Götessons Industri. Dagens tillvaro ställer krav på oss att vara digitala, så du 
behöver ha en god datorvana.



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 Mars 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 dotterbolagen 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 https://gotessons.com 

Övrigt 
Start: Enligt överenskommelse
Omfattning: Heltid
Lön:  Månadslön
Plats: Ulricehamn
Sista ansökningsdagen:2022/10/28

Ansökan
Låter rollen som lagermedarbetare på Götessons Industri intressant? Urvalet sker löpande, 
så tveka därför inte att ansöka redan idag! Vi välkomnar alla sökande och eftersträvar 
mångfald. 

Välkommen att söka tjänsten på: jobs@gotessons.se 
Märk ansökan: Lagermedarbetare 

För mer information om tjänsten kan du kontakta Caroline Hulander, 
Mejl: caroline.hulander@gotessons.se
Telefon: 0321-68 77 16


