
 

 

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. 

  

 

 
 QA Tekniker / QA Release 
 

Vi søger en kompetent og initiativrig QA Tekniker, der vil være med til at bidrage til den fortsatte udvikling af 
Elos Medtech QA-område. 
 
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. 
 
Kvalitetssikring af vores produkter/dokumentation 
Som QA Tekniker vil du i samarbejde med afdelingens øvrige medarbejdere få en række opgaver i forbindelse 
med kvalitetssikring af vores produkter og dokumentation. Jobbet vil bestå af: 
 

• QA-frigivelse/godkendelse af færdig inspicerede produktionsbatch (den sidste godkendelse, inden 
emnerne lægges på lager). 
 

• Review og godkendelse af al dokumentation i DHR, såsom rutekort, labels/IFU, certifikater, 
kontrolrapporter mv.  

 

• Inspektion af færdigpakkede emner. 
 

• 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 kvalitetsbevidst team 
I QA bliver du en del af et team, der arbejder med forskellige kvalitetsopgaver inden for produktion, udvikling, 
miljø og IT. Arbejdsformen i afdelingen er i høj grad præget af uddelegering og en selvstændig arbejdsform, 
hvilket forudsætter et målrettet, struktureret og ansvarsbevidst team. Du vil få et meget tæt samarbejde med 
de forskellige produktionsteam i forhold til hele tiden at sikre efterlevelse af de høje kvalitetskrav. 
 
Ansvarsbevidst og proaktiv QA Tekniker 
Ideelt set har du nogle års erfaring fra lignende stilling med QA reviewer af dokumentation 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: 
 

• 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 

• Erfaring med Axapta eller andet ERP-system. 

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

• IT-kyndig og rutineret bruger af MS Office pakken 
 
Det er væsentligt, at du kommunikerer konstruktivt og kan lide at tale med mange mennesker i løbet af en 
dag, idet du vil have en stor berøringsflade til mange funktioner i organisationen. 

 
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 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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