
 

 

Elos Medtech is a leading development and strategic production partner within medical technology. The Group runs operations in three business areas - Dental, 
Orthopedics and Life Science. Elos Medtech has extensive expertise and specializes in development and design, along with contract manufacturing of medical 

devices, such as implants and instruments. Customers are medical technology companies operating internationally. The operations are conducted at facilities in 

Sweden, Denmark, China and the US and the headquarter is located in Gothenburg, Sweden. Elos Medtech employs more than 550 people worldwide and 

generates revenue that exceeds MSEK 700. Elos Medtech has been traded on NASDAQ Stockholm AB since 1989. 

  

 

 
 Initiativrig QA Ingeniør 
 

Er du QA-ingeniør, og drømmer om at få et job, hvor du har stor medbestemmelse over dine opgaver, stor 
fleksibilitet i hverdagen, og hvor dine idéer bliver hørt? Så er vores stilling lige noget for dig. 
 
Bliv en del af 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, Validering og projekter er på dagsordenen 
Hos os er QA-ingeniører værdiskabende kollegaer, som er ønsket i alle vores projekter. Som QA Ingeniør vil du 
i samarbejde med Produktionen, Produktions Ingeniørerne og QA afdelingens øvrige medarbejdere skulle 
deltage i virksomhedens udvikling i en branche med stigende krav fra myndigheder samt øgede 
kundeforventninger. Vores QMS og produkter efterlever blandt andet ISO13485, ISO9001, MDSAP og MDR. 
Jobbet vil bestå af et bredt spænd af forskellige QA-opgaver som fx: 

 

• Validering og kvalificering af maskiner og processer. 

• Reklamationsbehandling 

• Deltage i dagligdags QA-opgaver samt projekter til optimering af arbejdsgange og efterlevelse af 
forventninger fra kunder og myndigheder. 

• Deltagelse i den fortsatte udvikling og optimering af virksomhedens ledelsessystem, som dækker alt inkl. 
kvalitet, miljø, procedurer og instruktioner 
 

Bliv en del af et struktureret og ansvarsbevidst team 
I QA bliver du en del af et team med gode og dygtige kolleger, der arbejder med forskellige kvalitetsopgaver 
inden for produktion og miljø. 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 Produktion og Produktions Support i forhold til projekter og efterlevelse af de høje kvalitetskrav, der er 
indenfor medicintekniske varer og ydelser. 
 
Energisk og innovativ QA-ingeniør 
Ideelt set har du 1-3 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: 
 

• Uddannet ingeniør eller anden videregående uddannelse 

• Kendskab til GMP-regler, ISO 13485, ISO 14001 og/eller ISO 9000 

• Har en høj social kompetence, humor samt lysten til at arbejde i et uformelt miljø med masser af fart og 
professionel indstilling. Er omhyggelig, struktureret og har øje for helheden samt Kommunikerer konstruktivt 
og sætter en ære i at sikre, at vores produkter efterlever de høje kvalitetskrav 

• Kan jonglere med mange bolde i luften på samme tid og stadigvæk have øje for helheden i forskellige 
projekter 

• Har et højt drive, energi og gennemslagskraft til at tage initiativer til nye effektiviseringstiltag 

• Kommunikerer på engelsk i både skrift og tale 

• IT-kyndig og rutineret bruger af MS Office pakken 
 

Vi værner om mennesker og gode arbejdsbetingelser 
Har du ikke den fulde forudsætning, skal du ikke tøve med at søge som QA-ingeniør hos os, da oplæring vil 
foregå. Udover en spændende stilling der afspejler dine kvalifikationer, bliver du en del af et firma, der prioriterer 
gode arbejdsbetingelser for sine medarbejdere. Derfor tilbyder vi blandt andet pensionsordning, 
sundhedsforsikring, kantine- og frugtordning, massage samt et veludstyret motionslokale.  

 
Kontaktinfo 
Ønsker du yderligere oplysninger om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte Head of QA 
Charlotte Jakobsen via e-mail charlotte.jakobsen@elosmedtech.com  
 
Vi glæder os til at modtage din ansøgning og CV. 
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