
Vi söker driven innesäljare till Götessons
Vi söker dig som har tidigare erfarenhet av att ha jobbat med kundsupport eller liknande. Du 
kommer arbeta som drivande innesäljare mot vår svenska- och exportmarknad. Vi arbetar med hela 
Europa och det är viktigt att du känner dig bekväm med att kommunicera på svenska såväl som 
engelska. Är du en stark relationsbyggare som gillar att arbeta i team och vill vara med och bidra till 
Götessons framgångar? Då kan denna tjänst vara någonting för dig.

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. 

Vad innebär jobbet som Innesäljare på Götessons
I rollen kommer du att arbetat i ett innesäljteam som idag består av nio personer. Du kommer att 
ansvara för att supporta och bygga upp relationer med befintliga kunder och ha ett nära samarbete 
med säljarna. Det gör du genom att ha daglig kontakt med säljare, leverantörer, arkitekter och 
kunder. Vi säljer inte direkt till slutkund utan jobbar med ett stort nätverk av återförsäljare. Tjänsten 
kräver mycket produktkunskap för att hålla hög service till våra kunder, detta är något du lär dig hos 
oss. 

För att kunna erbjuda våra kunder de bästa lösningarna jobbar du tätt ihop med flera av våra andra 
avdelningar. Du kommer att ingå i ett team med fantastiska medarbetare som brinner för att göra 
affärer och vårda sina kundrelationer. Vi arbetar med stora och fina kunder och du har möjlighet att 
lära dig och förfina det hantverk vi arbetar med inom Götessons.

Arbetsuppgifter:
• Löpande orderhantering
• Fakturering
• Frakthantering
• Rekommendera företagets lösningar till kund
• Returhantering

Vem söker vi?
Till rollen som innesäljare på Götessons söker vi dig som är en driven och organiserad person. 
Det är viktigt att du är självständig men även trivs med att jobba i team och har lätt för att samarbeta 
med andra. Du motiveras av möjligheten att utvecklas och möjligheten att få jobba med de bästa 
i branschen. Som person är du lösningsorienterad och du har förmågan att skapa förtroende hos 
våra kunder. För att komma in i rollen så snabbt som möjligt ser vi att du har erfarenhet av att arbeta 
med kundsupport av liknande tjänster. Du har ett starkt kundfokus och du brinner för långsiktiga 
affärsrelationer. Utöver detta är det så är du en person som trivs i att arbeta i en bransch som 
befinner sig i ständig förändring. 



• Du är en person som har ett starkt eget driv, är förtroendeingivande och pålitlig.
• Du har tempo i kroppen och du får saker gjort.
• Du är en socialt kompetent person som tycker om att jobba själv men också i team.

Krav
• Gymnasial utbildning.
• Erfarenhet av kundtjänst eller liknande administrativa arbetsuppgifter.
• Goda kunskaper i Office-paketet.
• Goda kunskaper i svenska och engelska i både tal och skrift.

Det är meriterande om du har erfarenhet av liknande arbetsuppgifter, av frakthantering och av 
Pyramid business studio.

Urval sker löpande! Sista ansökningsdag är 2020-10-31
Välkommen att söka tjänsten på jobs@gotessons.se

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 dotterbolaget 
Akustikmiljö i Falkenberg AB sedan 2015 och David Design sedan 2020. 

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

Läs gärna mer om Götessons och bolagen som ingår i koncernen:
www.gotessons.se
www.akustikmiljo.se
www.daviddesign.se

För mer information om tjänsten kan du kontakta 
HR-ansvarig Jennie Flysjö 
Mail: jennie.f@gotessons.se
Telefon: 0321-68 77 28.


