
Vi söker en ny kollega till vår Ekonomiavdelning 
Är du duktig på att se detaljer och vill bidra med din tidigare kunskap inom ekonomi? Då kanske du 
är personen vi söker! 

Vi söker dig som har praktisk erfarenhet av att ha arbetat med redovisning alternativt revision. Du 
ska ha en relevant utbildning inom ekonomi eller några års erfarenhet. Vi söker dig som gillar att 
jobba med utvecklings- och förbättringsprocesser, en person som gärna hjälper andra och har lätt 
att ställa om mellan dagliga arbetsuppgifter och mer djupgående redovisningsfrågor. Du får gärna 
ha ett extra intresse för IT-system och Excel eftersom vi strävar efter att fortsätta digitalisera och 
förenkla våra processer. Du kommer jobba på ekonomiavdelningen som idag består av ett team på 
fyra personer. Du rapporterar till ekonomichef. 

Vad kan vi erbjuda dig?
Vi 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 har en passion för våra kunder 
och vi utmanar marknaden. I denna roll har du möjlighet att få in foten i ett välmående bolag. Här 
får du som har tidigare erfarenhet av ekonomiarbete en chans att snabbt komma in och bidra med 
din kunskap. Tillsammans med duktiga kollegor blir du en del av en viktig funktion för företaget. 
Som ett extra plus får du ingå i en härlig gemenskap med placering i moderna och ljusa lokaler. 
Du får möjligheten att arbeta med kollegor som besitter mycket kompetens och erfarenhet ifrån 
branschen. Du kommer arbeta från vårt huvudkontor i Ulricehamn. 

Vad innebär jobbet som Ekonom på Götessons Industri?
I rollen kommer du arbeta tätt tillsammans med ekonomiteamet. Vi på ekonomiavdelningen i 
Ulricehamn ansvarar för ekonomin för koncernens samtliga bolag. Du arbetar med allt från löner till 
enklare bokslut. Du kommer vara en stöttande funktion gentemot ekonomichefen och dina kollegor 
med diverse ekonomiuppgifter. Allt från leverantörsreskontra och kundreskontra till påminnelser. 
Deklaration av skatt och moms samt upprättande av årsredovisning med kassaflödesanalys ingår 
också i arbetsuppgifterna. Du kommer även vara behjälplig i projektarbeten. 

Arbetsuppgifter:
• Löner
• Leverantörsreskontra, registrering, betalningar, kontering
• Kundreskontra, påminnelser mm
• Enklare månadsbokslut och avstämningar
• Kickback och royaltyberäkning
• Skattedeklarationer

Vem söker vi?
Till rollen som Ekonom på Götessons söker vi dig som har tidigare erfarenhet av arbetsuppgifterna 
vi nämner ovan. Vidare är du van vid att arbeta självständigt men trivs att jobba i team och har 
lätt för att samarbeta med andra. Det är viktigt att du är noggrann i denna roll och har ett öga för 
detaljer. Då tempot ofta kan vara högt ser vi även att du är duktig på att arbeta systematiskt med en 
stor mängd arbetsuppgifter.



Krav
• Gymnasial utbildning
• Goda kunskaper i Office-paketet framförallt Excel 
• Goda kunskaper i svenska och engelska i både tal och skrift
Meriterande om du arbetat i system som Hogia Lön, Tidomat eller Pyramid.

Start: Enligt överenskommelse
Omfattning: Anställning 100 %
Stad: Ulricehamn 
Urval: Sker löpande

Välkommen att söka tjänsten på jobs@gotessons.se! 

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

Om oss
Götessons grundades 1984 och har sedan dess utvecklats och kunnat erbjuda ett komplett utbud 
av arbetsmiljölösningar, med fokus på kontorsytor. Med Europa som huvudmarknad säkerställer 
vi ergonomiska, funktionella och väldesignade helhetslösningar för kunden. 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 AB sedan 2020. 

Under 2019 omsatte koncernen 321 miljoner SEK och har under åren 2016 till 2019 haft en tillväxt 
med 15%. Totalt är vi ca 115 anställda i koncernen.

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

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


