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KVALITETSCHEF 
 

For en innovativ og vækstorienteret metalvirksomhed i trekantområdet, søges en 

erfaren kvalitetschef, som med en stærk produktionsbaggrund kan bistå med at 

optimere produktionsfaciliteter, tage ansvaret for den daglige kvalitetskontrol, samt 

løbende udvikle processer og kvalitetsstyring.  

 

VIRKSOMHEDEN 

Virksomheden er en højteknologisk totalleverandør indenfor metalbearbejdning, som har fokus 

på at virksomhedens løsninger både skal leve op til kundernes individuelle behov og markeds 

omskiftelighed. 

 

Virksomheden søger hele tiden at udvikle løsninger til nye nicher, og kompetencerne rækker 

fra levering af højkvalitets-komponenter til avancerede automationsprocesser.. 

 

 

STILLINGEN 

Stillingen som Kvalitetschef er en nøglefunktion i virksomheden, med reference til produktions-

direktøren. 

Virksomheden udvikler og producerer specialkomponenter og automationsanlæg i en række 

materialer – sort jern, rustfrit stål, aluminium, plastemner m.v. – og ud over at være ISO 

9001 certificeret, er virksomheden naturligvis certificeret iht. EN 1090 og ISO 3834.  

Foruden en naturlig central rolle i forhold til kvalitetssikring, vil du også få afgørende 

indflydelse på produktionsprocesser, optimering af layout, miljø m.m. Der er derfor tale om en 

tæt sparring med ledelsen i forhold til at udvikle virksomheden  

De væsentligste ansvarsområder vil være: 

 Løbende udvikling og vedligehold af kvalitetsstyringssystemet 

 Optimering af virksomhedens arbejdsprocesser, så de sker iht. gældende standarder 

 Kvalitetskontrol af emner og konstruktioner 

 Reklamationsbehandling og –analyser. 

 Interne og eksterne audits 

 Synliggøre en LEAN tankegang i relation til projekter og produktionsapparat 
 

Du vil desuden som en del af lederteamet forventes at være proaktiv og på forkant med de 

krav, som nye materialer og konstruktioner stiller til virksomhedens produktion og 

kvalitetsstyring. 

 

KANDIDATEN 

Du har en eventuelt en baggrund som maskinarbejder, kombineret med en relevant 

produktionsteknisk uddannelse, samt solid erfaring fra en lignende produktionsvirksomhed.  

Du har erfaring med optimering af produktionsfaciliteter og tænker ”LEAN” på en pragmatisk 

og funktionel måde. 
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Som person trives du med et innovativt produktionsmiljø, hvor der til stadighed er fokus på at 

levere de bedste og mest innovative løsninger til en krævende kundekreds – vel at mærke 

uden at gå på kompromis med kvaliteten. 

Ellers er du karakteriseret ved at  

 Være struktureret og metodisk i din tilgang til opgaverne. 

 Have god forretningssans. 

 Kommunikere åbent og direkte med kolleger, kunder og øvrige samarbejdspartnere. 

 Trives i et uformelt, men ambitiøst miljø. 

 Trives med korte og hurtige beslutningsveje. 

 Beherske engelsk på forhandlingsniveau, mundtligt og skriftligt. Tysk vil desuden være 

en stor fordel. 

 
 

VIRKSOMHEDEN TILBYDER 

 

 Et udfordrende job med mulighed for at opnå gode personlige resultater 

 Attraktiv lønpakke med fast løn, pension, sundhedsforsikring, fri telefon/internet m.v. 

 

Yderligere information, kontakt Sten Appelon Petersen, Insightments. 

 

 

TILTRÆDELSE 

Hurtigst muligt, men der ventes gerne på den rette. 

 

 

ANSØGNING 

Eventuel ansøgning kan sendes direkte til: 

 

Sten Appelon Petersen 

Direktør, Insightments Danmark 

 

Mobil:  +45 2270 8320 

Mail: sap@insightments.dk 
 


