Kvalitetskoordinator med ambitioner
ETK EMS Skanderborg søger en kvalitetskoordinator med ambitioner om at blive kvalitetschef inden for et par år.
Vores kommende kvalitetskoordinator vil skulle dække vores tre fabrikker i Danmark. Den primære arbejdsplads
vil være i Skanderborg. Derudover vil man i mindre omfang også skulle arbejde på vores to fabrikker i
Frederikssund og Sønderborg efter behov.
Som kvalitetskoordinator vil du komme til at arbejde med følgende opgaver:
 Opdateringer og udvikling af vores kvalitetsstyringssystem ISO 9001 samt vores miljøstyringssystem ISO
14001.
 Deltage i kunde- og systemaudits.
 Deltage i kundemøder.
 Reklamationsbehandling og opfølgning af kunde- og leverandørreklamationer.
 Sikre, at vores måleudstyr holdes kalibreret, både internt og eksternt.
 Intern uddannelse af medarbejdere i kvalitetssystemet.
 Planlægning og gennemførsel af interne audits.
 Udarbejdelse af tillægsskemaer til arbejdspladsbrugsvejledninger.
Faglige kvalifikationer:
 Du har erfaring med kvalitetsarbejde.
 Du kan forholde dig til mekaniske produkter/tegninger og har gerne kendskab til elektronik.
 Du behersker dansk og engelsk i både skrift og tale.
 Du har gode IT-færdigheder.
Kompetencer:
 Du har minimum tre års erhvervserfaring fra en produktionsvirksomhed, hvor du har arbejdet med
kvalitetsstyring.
 Du har god praktisk erfaring med ISO 9001 og ISO 14001.
 Du har gerne kendskab til IPC 610, ellers sørger vi for uddannelse.
 Du har let ved at samarbejde på alle niveauer i organisationen.
 Du er facts-baseret og kan finde de rigtige løsninger i samarbejde med den øvrige organisation.
 Du er vedholdende og har god gennemslagskraft.
 Du er systematisk og kan arbejde selvstændigt.
 Du har lyst til at udvikle dig fagligt og tilegne dig viden omkring elektronikproduktion, hvis ikke du har
den.
 Du har kørekort.
Vi tilbyder:
 En spændende og udfordrende stilling med mulighed for udvikling til kvalitetschef inden for et par år.
 Et job med stor selvstændighed og rig mulighed for at være med til at udvikle ETK EMS og ikke mindst dit
eget job.
 Et godt arbejdsklima med en venlig og uformel tone.
Har du spørgsmål til jobbet, så kontakt Global Factory Manager Jesper Krogh Knudsen på 8793 8604. Enhver
henvendelse behandles fuldt fortroligt.
Tiltrædelse:
Hurtigst muligt.
Ansøgning:
Send venligst din ansøgning og dit CV mærket ”Kvalitet” på mail til prod.job.ska@etk.dk.
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