Quality Process Manager
til teknologisk førende international elektronikvirksomhed

Vil du bruge dine kompetencer og erfaring i en markedsledende og hurtigt voksende virksomhed med specialisering i bæredygtige energiløsninger i verdensklasse?
Med reference til virksomhedens CEO får du ansvaret for
vores ISO-certificeringer og for robuste og konsistente
processer på tværs af værdikæden.
Dine væsentligste opgaver
• Sikre ISO-certificeringer og kontinuerlig compliance
med disse
• Ansvar for høj proceskvalitet på tværs af den
internationale værdikæde
• Sikre den rette dokumentation, registrering og
optimering af Eltwin’s processer
• Fastlægge rammen for beskrivelse af de centrale
nøgleprocesser i organisationen
• Via coaching og sparring, facilitere og kvalitetssikre
procesejernes udarbejdelse af procesdokumentation
• Sikre klar rolle- og ansvarsfordeling i overdragelse
mellem funktioner
• Agere ”single point of contact” ved kunde-, leverandørog certificeringsaudits
• Styrke organisationens fokus på værdien af robuste, konsistente og dokumenterede processer, der
understøtter forretningen
Dine kvalifikationer
Vi er på udkig efter en superengageret medarbejder, der
med intelligente og holdbare løsninger vil være med til at
gøre virksomheden endnu stærkere. Du...
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arbejder med ISO9001, ISO14001 og OHSAS18001
og har certificeringserfaring fra en produktionsvirksomhed
arbejder med og har opnået succesfulde resultater
inden for continous improvement og dokumentering
har understøttet din erhvervsmæssige erfaring med
en videregående bachelor- eller kandidatuddannelse
har bred erfaring fra værdikæden og med at beskrive,
drive og implementere processer på tværs af denne
har du erfaring med at designe og implementere
ledelsessystemer til proces- og ISO-dokumentation
er helheds- og løsningsorienteret og god til at se
sammenhænge
coacher og vinder respekt/tillid gennem din evne til at
sparre med nøglemedarbejdere på tværs i organisationen
får tingene til at ske, arbejder pragmatisk og
struktureret og kan lide at have ”hands-on” på
relevante opgaver
må forvente rejseaktivitet i mindre omfang

Om Eltwin Group
Eltwin Group udvikler, producerer og sælger power
elektronik til automation. Vi er specialister i styring og
regulering af elektriske motorer og har mere end 40 års
erfaring i levering af industrielle elektronikløsninger til
kunder på OEM-markedet i hele verden.
Vi satser massivt på konstant udvikling af innovative
og energieffektive produkter og systemløsninger i høj
kvalitet. Vores overordnede mål er at kombinere en stærk,
bæredygtig vækst med sund lønsomhed. Vi understøtter
transitionen til et mere bæredygtigt samfund ved at
udvikle energieffektive invertere, softstartere og
sensorer, som hjælper vores kunder til at minimere deres aftryk på klimaet ved at nedsætte energiforbruget.
Mere end 250 kompetente medarbejdere og et effektivt
produktionsapparat i både Danmark og Polen danner
rammen om en moderne virksomhed med hovedkontor
i Risskov.
Eltwin Group er en del af den svenske industrikoncern NIBE
Industrier AB, som er repræsenteret globalt med mere end
15.000 medarbejdere. NIBE Industrier AB er børsnoteret
på Nasdaq Nordic i Stockholm.
Bliv en del af Eltwin Group
Eltwin Group tilbyder et job i en markedsledende og international virksomhed i vækst med en flad ledelsesstruktur,
hvor du har frihed til at handle og tage ansvar. Vi lægger
vægt på, at du besidder den nyeste viden inden for dit fagområde og prioriterer derfor udvikling og uddannelse, der
kan styrke dine faglige kompetencer. Du skal forvente en
intens oplæring i virksomhedens produkter, så du bliver
klædt godt på til opgaverne.
I Eltwin Group har du mulighed for faglig sparring fra et
netværk af kollegaer i hele verden. Vi sigter mod at være
en interessant og udviklende arbejdsplads for vores medarbejdere, der tiltrækker tilfredse kunder, som værdsætter
vores kvalitetsprodukter. Vores aktiviteter er præget af
åbenhed og ansvarlighed.
Eltwin tilbyder en attraktiv lønpakke og pension.
Kontakt
Er du interesseret i at vide mere om dette spændende job,
er du velkommen til at kontakte CEO Jørn Kristensen på
jk@eltwin.dk eller direktør for forretningsudvikling Morten
Enggaard Hansen på meh@eltwin.dk.
Ansøgning
Ansøgning og CV sendes hurtigst muligt til hr@eltwin.dk
mrk. Quality Process Manager. Stillingen tages af nettet
og besættes, når en egnet kandidat er fundet.
Se mere på eltwin.dk og følg os på LinkedIn.

