Elos Medtech är en av Europas större och ledande utvecklings- och produktionspartner inom
medicinteknik. Verksamheten bedrivs inom fyra affärssegment –
Dental Implant System, Trauma & Spine, Medical Devices och Diagnostics.
Elos Medtech är specialiserat på utveckling och tillverkning av medicintekniska produkter såsom
implantat och operationsinstrument. Vi omsätter ca 550 MSEK och är ungefär 520 anställda med
verksamhet i Sverige, Danmark, USA och Kina.
Elos Medtech ingår i Eloskoncernen som sedan 1989 är noterat på Small Cap, NASDAQ OMX
Stockholm AB.

Kvalitetschef
Vår nuvarande Kvalitetschef går till andra arbetsuppgifter inom företaget samtidigt som
vi kommer att förstärka vår kvalitetsavdelning och söker därför en Kvalitetschef till Elos
Medtech Microplast AB i Skara.
Din roll – dina arbetsuppgifter
I din roll som kvalitetschef kommer du att ansvara för implementering, underhåll och förbättring
av vårt kvalitetsledningssystem, ett kvalitetsledningssystem enligt ISO 13485, ISO 14001 samt
koncernens guidelines och policys. Du kommer även att ansvara och leda interna och externa
revisioner, från företagets sida.
Du ska också säkerställa att medarbetare är utbildade i kvalitetsledningssystemet och främja
att ett tillräckligt stort antal medarbetare med lämplig kunskap och erfarenhet arbetar med
kvalitetsledningsfrågor.
Vi tror att du kommer att kunna spela en viktig roll i företagsledningens gemensamma arbete
att gå mot en kultur av ständiga förbättringar och ser gärna att du har erfarenhet av att leda
förbättringsprojekt. Du kommer även att vara ansvarig för en konstruktiv och
förtroendeskapande hantering av reklamationer och klagomål från kunder. Du kommer att
rapportera till företagets VD och har ett personalansvar för de medarbetare som ingår i
kvalitetsavdelningen. Du kommer att ges en fri roll i att utveckla arbetsprocesser, verktyg och
nödvändig struktur för att säkerställa effektiva arbetsprocesser, nöjda kunder och därmed god
lönsamhet. Varmt välkommen att forma din framtid tillsammans med oss!
Din profil – Kvalifikationer och personliga egenskaper
I urvalet lägger vi stor vikt vid personlig lämplighet och söker dig som är angelägen om att ta
ansvar och nå resultat! Vi söker dig som tidigare arbetat med kvalitets-, revisions- och
förbättringsarbete. Kanske känner du nu att du vill ta ett kliv emot en chefsroll inom detta
område Vi ser gärna att du är högskoleingenjör inom lämpligt område eller motsvarande
erfarenhet från likande verksamheter inom industrin, tillverkning av medicintekniska produkter i
renrumsmiljö. Då ditt ansvarsområde kommer ligga i att säkerställa vårt kvalitetsarbete på flera
plan, behöver du vara trygg i att kunna säga ifrån och att inte vara rädd för att ställa krav. Du
har ledaregenskaper, är drivande och inspirerande och engagerar dig naturligt i din och

andras utveckling. Du har en mycket god samarbets- och kommunikationsförmåga då du
kommer att arbeta mot gemensamma mål och ha många kontaktytor inom och utanför
organisationen. Du är proaktiv och ditt arbetssätt präglas av struktur. Du har ett stort
engagemang och förmåga att identifiera nyckelinsatser som driver förbättringsarbete åt rätt
håll. Din engelska i tal och skrift är god.

Är det här du?
Välkommen med din ansökan! Vi förutsätter att du delar våra grundläggande värderingar:
passionerad, resultatorienterad och trovärdig. Vi eftersträvar mångfald bland våra
medarbetare med tanke på kön, ålder, etnicitet m.m.

Vid frågor kontakta VD, Mathias Andersson på telefon 0511-257 01 eller Group QA/RA
Director, Lotta Ljungberg 0730-49 77 13
Vi vill ha din ansökan så snart som möjligt, men senast 2017-11-05
Ansökan sker via mail till mathias.andersson@elosmedtech.com
Märk ansökan: ”Kvalitetschef”
Tjänsten är heltid med placering i Skara, arbetsid dagtid.
Du kan läsa mer om oss på vår hemsida: www.elosmedtech.com

