GPV Electronics i Aars søger

Kvalitetsassistent
Til elektronikfabrikken i Aars søger vi en dygtig og engageret medarbejder, der har
lysten til at arbejde med kvalitetsdata og kontrol, og som brænder for at analysere
og bearbejde data og fordybe sig i processer omkring dette.
Arbejdsopgaverne og dine kompetencer
Din primære opgave bliver at koordinere de forskellige kvalitetskrav kunderne har til
deres produktsortiment, så de løbende forbedrer og optimerer standarder på
området. Kontakten til kunderne er også en vigtig del af dit arbejde, både hvad
angår reklamationer, afvigelser og krav til produkterne.
Dine arbejdsopgaver:

•
•
•
•
•
•

Identificere kundekrav og sørge for implementering af disse
Udarbejdelse af PPAP-dokumentation, herunder proces flows og
kontrolplaner
Leverandørvurdering og opfølgning vedrørende kvalitet i samarbejde med
indkøbsafdelingen
Deltage i interne og eksterne audits
Udarbejdelse af arbejdsinstruktioner samt instruktioner til indgangskontrol
og udgangskontrol
Behandle kundereklamationer og afvigelser, herunder udarbejdelse af
rapporter

Du bliver en del af et velfungerende og erfarent team, og du vil få en bred
kontaktflade i organisationen både i Aars og de øvrige fabrikker. Det er derfor et
must, at du arbejder godt både selvstændigt og i team, og at du er en dygtig
kommunikator. Virksomhedens arbejdsmiljø er kendetegnet ved at være uformelt,
travlt og inspirerende.
Herudover er du:

•
•
•

Proaktiv og har et godt drive
Serviceminded og kan tale med de fleste
Struktureret og har et godt overblik, og forstår at formidle information på en
let forståelig måde

Du er dygtig til dansk og engelsk i skrift og tale samt erfaren bruger af Office pakken
- her især Excel. GPV bruger Axapta, så kendskab til dette er en fordel, men ikke et
krav. Kørekort er nødvendigt, da der vil forekomme besøg til andre afdelinger og
hos kunderne.
Din baggrund er en teknisk uddannelse, og du kan både være nyuddannet og have
nogle års erfaring. Du har lysten til at arbejde med kvalitetsarbejde og har kendskab
til processerne omkring dette, og har du erfaring fra en produktionsvirksomhed vil
det være et plus. Vigtigst er det, at du brænder for at arbejde med
kvalitetsprocesser og være med til at sikre et højt kvalitetsniveau.
Virksomheden tilbyder dig
Job i en spændende virksomhed, som er i positiv udvikling og vækster meget og
som har været igennem store positive forandringer de seneste år. Det giver rigtig
gode muligheder for den rette - både for spændende udfordringer, men også for
personlig og faglig udvikling.
Lønpakke efter kvalifikationer indeholdende pension. Stillingen er fuldtid og start er
senest 1. juni 2019.
Kontakt
Lyder dette som jobbet for dig? Så send os din ansøgning snarest via
stillingsopslaget på

matchmind.dk
Har du spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte Niels Møller fra
MatchMind på 30 21 45 15.

About GPV
GPV is a knowledge-based
outsourcing partner that has core
competencies within high-tech and
complex production of electronics
and mechanical components and
solutions. We employ more than
3,800 people at sites in Europe, Asia
and the Americas. We service clients
in the fields of Cleantech,
Instruments & Industry, Medico and
Transportation.
Learn more on > gpv-group.com

