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> QC afdelingsleder 
 

Vi søger en kompetent og initiativrig QC afdelingsleder, der vil være med til at bidrage til den fortsatte 
udvikling af Elos Medtech Pinol A/S’ kvalitetsoptimering. 
 
Elos Medtech 
Vi er et af Europas førende firmaer indenfor udvikling og produktion af dentale produkter. Vi arbejder med 
medicinsk teknologi, som en foretrukken partner for en række innovative og krævende kunder, som vi tilbyder 
integrerede løsninger, der løfter kundernes konkurrenceevne. Du kan læse mere om os på 
www.elosmedtech.com. 
 
Kvalitet og forsendelse er på dagsordenen 
Som QC afdelingsleder vil du have ansvaret for at drive og optimere afdelingen med 10 medarbejdere 
indenfor opgaverne i QC (indgangskontrol og færdigvarekontrol), kalibrering af måleudstyr samt forsendelse af 
varer til kunderne. 
Du vil i samarbejde med primært Produktion og QA skulle deltage i virksomhedens udvikling i en branche med 
stigende krav fra myndigheder samt øgede kundeforventninger.  
Herudover vil jobbet bestå af: 

 Ledelse af personale bestående af både teknikere og ufaglærte 

 Daglig planlægning af afdelingens opgaver 

 Effektivisering/optimering af QC-, kalibrerings- og forsendelses opgaverne 

 Deltagelse i implementering af ændringer på produkter 

 Deltagelse i projekter ved implementering af nye produkter 

 Bidrage med initiativer til forandringer og herigennem skabe fremdrift og motivation 
 

Bliv en del af et struktureret og ansvarsbevidst team 
I QC bliver du leder af et team med gode og dygtige kolleger, der arbejder med forskellige opgaver. 
Arbejdsformen i afdelingen er i høj grad præget af uddelegering, hvilket forudsætter et målrettet, struktureret 
og ansvarsbevidst team. Derudover vil du opleve et tæt samarbejde med både QA og Produktion i forhold til  
efterlevelse af de høje kvalitetskrav, der er indenfor medicintekniske varer og ydelser. 
 
Energisk og innovativ QC afdelingsleder 
Ideelt set har du 3-5 års erfaring fra lignende stillingen inden for Medical Device eller farmaceutisk industri og 
har derigennem arbejdet med de regulatoriske krav, som branchen fungerer under. 
Endvidere passer den ideelle kandidat til en eller flere af nedenstående forventninger: 
 

 Ledelseserfaring i QC eller Produktions organisation 

 Har et højt drive, energi og gennemslagskraft til at tage initiativer til samt bidrage med nye 
effektiviseringstiltag 

 Teknisk nysgerrig og formår at arbejde detaljeret med øje for helheden i tæt samarbejde med 
produktionen 

 Kommunikerer flydende på teknisk engelsk i både skrift og tale 

 Har en høj social kompetence, humor samt lysten til at arbejde i et uformelt miljø med masser af fart og 
professionel indstilling 
 

Her betyder gode arbejdsbetingelser noget 
Udover en spændende stilling samt løn, der afspejler dine kvalifikationer, bliver du en del af et firma, der 
prioriterer gode arbejdsbetingelser for sine medarbejdere. Derfor tilbyder vi blandt andet målrettede 
kurser/efteruddannelse, pensionsordning, kantine- og frugtordning, sundhedsforsikring, massage samt et 
veludstyret motionslokale.  
 
Kontaktinfo 
Ønsker du yderligere oplysninger om stillingen, er du velkommen til at kontakte RA/QA Manager Tina Friis 

Poulsen via e-mail tina.poulsen@elosmedtech.com Ansøgning og CV sendes via nedenstående link. 
Samtaler foretages løbende. 
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