
 
 

Kvalitetskoordinator 
Vi söker dig som vill arbeta med inkommande reklamations och avvikelseärenden. Vi vill att du 
tillsammans med TEAMET arbetar för att säkerställa ställda kvalitetskrav till slutkund. 

Du brinner för ett strukturerat arbete och ser möjligheterna före svårigheterna och har lätt för att 
engagera och motivera. Du är en idé inspiratör och problemlösare, förstår orsaker, föreslår och 
genomför åtgärder och förstår nyttan med efterföljande utvärderingar. Du har en förmåga att göra det 
svåra okomplicerat, förstår sambandet mellan orsak och verkan och baserar dina beslut på insamlad 
fakta. Du är en strukturerad och organiserad administratör och har lätt för att dokumentera löpande 
aktiviteter. 

Ditt arbete innebär: 

• Mottaga, registrera och utreda ärenden 
• Hålla i ärendemöten med personal samt kunder 
• Utföra grundorsaksanalyser och riskanalyser 
• Utreda, implementera och mäta utfall av insatta åtgärder 
• Inspirera och motivera till förbättring 
• Dokumentera händelserna och rapportera i 8D rapport 
• Dagligkontakt med våra kunder (flesta av våra kunder är engelsktalande)  
• Följa upp nyckeltal och trender 

Vi tror att du har följande kompetenser: 

• Kunskaper inom avvikelsehantering, grundorsaksanalyser och riskanalyser 
• Kunskaper inom förbättringsarbete och standardisering såsom 6-sigma, LEAN 
• Ansvarsfull, strukturerad, noggrann och systematisk lagspelare 
• Gärna kunskap i produktionsteknik, automation, gärna skärande bearbetning eller liknande 
• Goda kunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift 

 
Du kommer arbeta nära produktion, underhåll och teknikavdelningen men självklart också ihop med 
våra kunder och leverantörer för att säkra produktkvalitet i alla led.  

Tjänsten är en heltidstjänst och är placerad i Timmersdala med arbetstid dagtid, resor ingår i tjänsten. 

 

Urval och intervjuer kommer att ske löpande. 

För vidare information kontakta Kvalitets- och miljöchef Emeli Söderberg 0511-440 608. 

Vi vill ha din ansökan senast den 2018-02-20 till: 

Personalavdelningen, Elos Medtech Timmersdala AB, Bäckedalsvägen 5, 540 16 Timmersdala eller 
via mail: ulrica.hampe@elosmedtech.com. 

Märk ansökan: ”Kvalite” 


