
på digitalisering, hållbarhetsarbete samt att utveckla vår fastighet i Falun 
med arbetsmiljö som flöden för bästa möjliga effektivitet. Vi investera i en 
solcellspark under år 2023 och bygger om och till vår fastighet med ca 900 
kvm under år 2023/2024, för att bli både klimatsmart, hållbar och attraktiv 
arbetsplats.
 
Vi söker följande medarbetare till Göthes koncernen:
Läs mer och ansök via respektive qr kod.

Göthes Koncernen 
investerar för framtiden, och söker därför fler medarbetare!
Förändringens vindar blåser allt starkare och påverkar allt fler människor. Omformar alla typer av organisationer och förändrar hur vi är 
organiserade, samt hur vi skall se på vårt uppdrag och vår roll på marknaden.
Ingen kommer just nu undan och det påverkar självklart även Göthes koncernen och den bransch som vi arbetar inom. Det gör att vi som 
en marknadsledande aktör inom lås- & beslagsmarknaden har ett mycket viktigt och avgörande ansvar. Ett tydligt och viktigt ansvar för 
hur vi lyckas med att genomföra våra förändringar, i syfte att kunna möta framtidens behov på marknaden. Förändringar som skall ge 
mervärde och positiva upplevelser för våra affärspartners. Förändringar som är lika långtgående som de är snabba, påverkar alla delar av 
verksamheten och ytterst vårt val av nya medarbetare. Vi söker nu därför fler medarbetare som både vill och kan vara med oss när vi nu 
investerar för framtiden.

Logistiktekniker Innesäljare Säkerhetstekniker

Vi erbjuder:
• Ett självständigt och spännande arbete med frihet under ansvar
• En organisation i ständig utveckling
• En erfarenhet och dynamiskt team av arbetskollegor
• En ledning med fokus på utveckling i en positiv atmosfär

Om Göthes Koncernen och Göthes Industribeslag AB!
Göthes Industribeslag AB är en av världens äldsta familjeägda beslagsgros-
sist som idag är marknadsledande i Norden. Allt sedan 1861 då grundaren 
Jean-Abraham Göthe slog upp portarna i centrala Falun så har det ledande 
mantrat varit att erbjuda bästa möjliga service.
Göthes Koncernen består av Göthes Industribeslag AB (280 Mkr) Göthes 
Säkerhet AB (65 Mkr) Göthes Teknik AB (12 Mkr) samt Beslaget AB (28 Mk) 
som tillsammans omsätter drygt 385 mkr och är trygga arbetsgivare åt 65 
medarbetare, där J.A. Göthes AB är moderbolag. 

Om Logistikcentrum:
Från vårt 3000 m2 stora lager med cirka 10 000 artiklar till ett lagervärde om 
ca 50 Mkr servar vi Skandinaviens dörr, fönster & fasadproducenter med lås 
& beslag. Vi hanterar dagligen ca 5 ton lås & beslag. Digitalisering är & kom-
mer alltid vara en viktig del av vår framtida utveckling, där vi idag arbetar 
med fyra lagerautomater tillsammans med ett modernt affärssystem för att 
säkerställa vår goda leveranskvalité till alla våra affärspartners.

Om framtiden:
Trots oroliga tider är alla bolagen inne i en expansiv fas där spännande 
projekt stundar för att möta morgondagens utmaningar. Vi satsar starkt 
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