Kvalitetskoordinator/
-ingeniør
Auditeringer Opfølgning
BSB Industry A/S, der er specialist i at fremstille skræddersyede metalbearbejdningsløsninger i stål, jern, aluminium, rustfrit
og sort stål, ønsker at styrke indsatsen i kvalitetsarbejdet. Vi søger derfor en kvalitetskoordinator, der med reference til kvalitetschefen kan være det naturlige omdrejningspunkt for reklamationsopgaver og indkøring
af nye produkter, for særligt en stor kunde i
vindmølleindustrien.
Herudover vil der være tale om interne
og eksterne auditeringer, udbedringer
og et tæt samarbejde med både interne
og eksterne interessenter.
Som person er du åben og udadvendt,
og du trives med mange kontaktflader.
Du arbejder målrettet og struktureret
med dine opgaver, og du er kendt for at
levere høj kvalitet i dit arbejde.

Reklamationer
Du er god til at kommunikere, og du
forstår dig på at tale med kunder og
samarbejdspartnere på en sådan
måde, at ting der kan være konfliktfyldte landes i bedste forståelse. Du er
vant til at arbejde selvstændigt med
dine opgaver, og det ligger dig naturligt
at løfte det ansvar der følger.
Vi forventer, at du har en baggrund
som maskintekniker, procesteknolog,
ingeniør eller lignende. Du er teoretisk
velfunderet indenfor området, og din
praktiske erfaring med kvalitetsarbejdet tillægges stor værdi. Du har erfaring med at forstå teknisk dokumentation, og kan på baggrund af tegninger
og produktspecifikationer gå i dialog
med både kundens kvalitetsafdeling
og vores egen produktion. En del af
virksomhedens produktion foregår på
egen fabrik i Polen. Kommunikationen
både internt i relation til fabrikken i
Polen og udadtil i relation til kunderne
foregår på engelsk, som vi forventer at
du behersker både i skrift og i tale.

BSB Industry A/S har domicil i Lunderskov, og en
fabrik i Polen. I Danmark beskæftiger man pt. 100
medarbejdere og på fabrikken i Polen er der 250
ansatte. Du kan se mere om virksomheden på
www.bsb-industry.com.

Har du branchekendskab er det absolut en fordel, og vi ser gerne at du har
kendskab til PPAP og FAI-aktiviteter.
Du tilbydes et spændende og alsidigt
job i en virksomhed i kraftig vækst.
Tonen er uformel, der sættes pris på et
godt arbejdsmiljø og på gode kolleger.
Virksomhedens størrelse gør, at alle
har en god variation i opgaverne, og at
alle byder sig til når noget skal løses. Vi
forventer derfor, at du er fleksibel og at
du kan se dig selv i sådan en rolle. Løn
og ansættelsesvilkår forhandles efter
kvalifikationer.
Har du mod på nye udfordringer, og har
du forudsætningerne for at løse denne
opgave, så send din ansøgning mærket
”KK-1214” til job@comentum.dk.
Har du spørgsmål til jobbet er du velkommen til at kontakte os på telefon
73 62 90 00.
Ansøgningerne behandles løbende, og
tiltrædelse ønskes hurtigst muligt.
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