
 

 
Elos Medtech är en av de ledande utvecklings- och produktionspartners för medicintekniska produkter 
och komponenter i världen, t ex dentala och ortopediska implantat och instrument. Verksamheten 
bedrivs vid anläggningar i Sverige, Danmark, Kina och USA. Kundbasen utgörs av internationellt 
verksamma medicinteknikföretag. 
Elos Medtech har mer än 500 anställda i världen och omsätter över 550 miljoner SEK. Elos Medtech är 
noterade på NASDAQ Stockholm AB sedan 1989. Elos Medtech B-aktie är klassificerad som Health 
Care-bolag på Small Cap-listan.  

 
 

Kvalitetskoordinator/kvalitetsingenjör 
 
Vi behöver förstärkning på vår kvalitetsavdelning och söker därför en driven 
kvalitetkoordinator/kvalitetsingenjör som vill arbeta med kvalitetssäkring av medicintekniska 
produkter hos Elos Medtech Microplast AB i Skara. 
 
Din roll – dina arbetsuppgifter 

På kvalitetsavdelningen har du en bred roll som är både strategisk och operativ. Du arbetar med 
implementering, underhåll och utveckling av vårt kvalitets- och miljöledningssystem för att säkerställa att 
vi följer interna och externa krav och processer. Vi är certifierade enligt ISO 13485, ISO 14001, samt 
registrerade hos FDA.  
I både interna och externa revisoner har du en central roll.  
 
Som kvalitetskoordinator/kvalitetsingenjör jobbar du nära produktionen och har även kontakt med 
leverantörer och kunder för att säkerställa produktkvalitet och spårbarhet. Du arbetar aktivt med 
löpande kvalitetsarbete genom att upprätta, följa upp och hålla interna utbildningar av rutiner, 
instruktioner och kontroller. Du deltar i valideringar och riskbedömningar, samt utreder avvikelser. 
Ständiga förbättringar är en naturlig del av ditt arbete. 
 
Möt och dela din framtid tillsammans med oss! 

 

Din profil – Kvalifikationer och personliga egenskaper 

Vi söker dig som tidigare har arbetat med kvalitets-, revisions-, validerings- och förbättringsarbete. Vi 
ser gärna att du har en ingenjörsexamen inom lämpligt område eller har motsvarande erfarenhet från 
likande verksamheter inom industrin.  
Det är meriterande om du har erfarenhet av medicintekniska produkter i renrumsmiljö.  
Du har goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift. 
 
Viktiga personliga egenskaper är att du är noggrann, självständig och lösningsorienterad. Du arbetar 
organiserat och ansvarsfullt samt har förmågan att interagera med olika funktioner inom företaget.   
 

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. 

Välkommen med din ansökan! 

 

Tjänsten är en tillsvidaretjänst på heltid med start omgående eller efter överenskommelse. 

Provanställning 6 mån tillämpas. 

Vi vill ha din ansökan så snart som möjligt, men senast 2018-05-16. 
Urval och intervjuer kommer att ske löpande. 
 
Vid frågor kontakta kvalitetschef, Maria Sköld på telefon 0511-257 13 
Ansökan sker via mail till maria.skold@elosmedtech.com  
Märk ansökan: ”Kvalitetsavdelningen” 
 
Du kan läsa mer om oss på vår hemsida: www.elosmedtech.com 
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