Operativ Kvalitetsansvarig sökes till Rudhäll Industri AB
Din profil
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Tidigare erfarenhet av systematiskt kvalitets- och
miljöarbete
Tidigare erfarenhet från tillverkande industri
Kunskaper inom mätteknik & ritningslära
Kunskap inom ISO 14001/ ISO 9001
Vana inom APQP samt PPAP
Kunskaper och tidigare erfarenhet inom LEAN-området
är meriterande
Kunskap i officepaketet
Goda kunskaper i engelska, i både tal och skrift.
Kunskaper från affärssystemet Monitor eller Jeeves är
meriterande

Vi ser att du som person är utåtriktad, affärsmässig,
handlingskraftig och analytisk. Teknik och kvalitet ligger dig
extra varmt om hjärtat. Du har lätt för att ta till dig ny teknik,
är nyfiken på det moderna och trivs med att ha kontakt med
såväl kunder som leverantörer. Du har en vilja att lära dig
och ständigt utvecklas med dina kollegor och med företaget.
Hos oss får du en bred roll med stora möjligheter att växa.
Du kommer att ingå i Bufab koncernens nätverk inom kvalité
och miljö, där det finns möjlighet att hjälpas åt och utvecklas
tillsammans med övriga bolag i koncernen.
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Ansvar för vårt kvalitets- och miljösystem
Ansvar för ankomstkontroll
Uppmätning av produkter i vår mätutrustning
Ansvar för att hantera avvikelser från kund och leverantörer
Driva förbättringsarbete internt och mot leverantörer för att nå
uppsatta mål
Kvalitetssäkring av processer, rutiner, arbetssätt och leverantörer
Vara kontaktperson gentemot kunder, leverantörer och
myndigheter vid revisioner
Årligen planera ledningens genomgång och interna revisioner
Utveckla företagets verksamhetssystem så att det uppfyller
kundkrav och gällande standarder
Utbilda nyanställda och leverantörer inom kund- och
standardkrav
Support till organisationen i frågor rörande kvalitet och
verksamhetsutveckling.

Vi ser fram emot din ansökan som vi vill ha senast 2019-01-03!
För mer information och ansökan

www.rudhall.se
Eller kontakta
Henrik Adinger, VD, henrik.adinger@rudhall.se 070-6896954
Julia Karlsson, HR, julia.karlsson@rudhall.se 0370-501826

