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VI SÖKER EN JUNIOR BUSINESS CONTROLLER 
TILL GÖTESSONS DESIGN GROUP!
Vi söker dig som är driven och kunskapstörstig. Du som vill komma rakt in i koncernens hjärta och arbeta 
med att samordna och sammanställa rapporter till bl a styrelse och ledningsgrupp. Vår koncern har vuxit 
snabbt och består nu av sex olika varumärken och totalt 14 st bolag i flera olika länder. Att få ut rätt 
information, till rätt personer, på ett smidigt och effektivt sätt, som samtidigt är lätt för mottagaren att ta till 
sig, är oerhört viktigt. Det krävs ett noggrant och strukturerat arbetssätt för att det inte ska bli fel i viktiga 
beslutsunderlag.

Förutom att arbeta aktivt med koncernens rapporter arbetar du som Junior Business Controller 
nära affären och bistår i genomförandet av identifierade förbättrings- och utvecklingsprojekt samt i 
prognos- och budgetprocessen. Du rapporterar till Senior Business Controller och ni utgör tillsammans 
controlleravdelningen som ingår i koncernens ekonomiavdelning.
Tjänsten är baserad vid koncernens huvudkontor i Ulricehamn, i nybyggda lokaler om 8 000 kvm som 
givetvis är smakfullt inredda med koncernens egna produkter. År 2019 vann vi pris för Sveriges 3:e 
snyggaste kontor. Möjlighet finns till visst hemarbete.

Om oss
Genom koncernens varumärken Götessons, Akustikmiljö, David design, FROM:, GSIGN och Scan Sørlie 
kan vi erbjuda kunden olika typer av ergonomiska, funktionella och väldesignade helhetslösningar inom 
möbler och inredning. Största delen av koncernens försäljning är till återförsäljare, men slutkunder finns i 
både offentlig och privat sektor; i kontor, restauranger, hotell, skolor, konferenser och idrottsanläggningar, 
men även till viss del privatpersoner. Våra huvudmarknader är Sverige, Norge och Tyskland, men våra 
produkter säljs i hela Europa och även globalt, men då främst via våra återförsäljare. Götessons Design 
Group är sedan 2019 majoritetsägt av det Stockholmsbaserade investmentbolaget Accent Equity, som 
bland annat har tillväxt och hållbarhet högt upp på agendan. Koncernen omsätter drygt 0,5 Mdkr och 
består för närvarande av 14 bolag.

Din profil
Vi söker dig som är analytiskt lagd och har ett öga för detaljer. För att lyckas i din roll behöver du 
vara service minded och kunna sätta dig in i mottagarens perspektiv. Praktisk erfarenhet av liknande 
arbetsuppgifter är en fördel, men inget krav. Intressen såsom teknik, data, statistik och kommunikation 
är desto viktigare.
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Krav
- Minst 3-årig högskoleutbildning inom företagsekonomi
- God kommunikativ förmåga i svenska och engelska, både i tal och skrift
- Goda kunskaper i Excel och övriga Office-program

Övrigt 
Start: Enligt överenskommelse, med fördel inom kort
Omfattning: Heltid
Lön:  Månadslön
Plats: Ulricehamn
Sista ansökningsdag: 2023.01.31

Ansökan
Låter rollen som Junior Business Controller i Götessons Design Group 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 Jennie Flysjö
jennie.f@gotessons.se 
Tel. 0321-68 77 28

Vi välkomnar alla sökande och eftersträvar mångfald.


