Kvalitets- og ISO 9001 & 14001 ansvarlig (Barselsvikariat)
Kunne du tænke dig et ansvarsfuldt job i vores kvalitets afdeling? Og vil du være med til at videreudvikle og
optimere vores interne processer i afdelingen?
Så bliv en del af Dana-Seals og få:
-

en spændende stilling, hvor du samarbejder med hele produktionen og administrationen i form af dit
kvalitetsansvar
udvikling, salg, produktion og service under ét og samme tag
en hverdag med 20 kolleger med et fantastisk sammenhold – og hvor din trivsel er i højsædet.

Velkommen til Dana-Seals A/S
Dana-Seals A/S designer, udvikler og producerer tætningsløsninger i PTFE og andre tekniske plastmaterialer.
Dana-Seals A/S er en af de førende partnere inden for avancerede tætningsløsninger. Vores tekniske applikationer,
materialer og produkter er baseret på mere end 50 års erfaring.
I samarbejde med et bredt udsnit af nationale og internationale distributører og OEM-kunder, leverer vi til en lang
række industrielle anvendelser. Her i blandt den maritime sektor, vedvarende energi og fødevareindustrien.
Vi er en fleksibel virksomhed der stiller store krav til os selv og til den service vi yder kunderne.

Her bliver du en del af vores kvalitets afdeling, som for dig indebærer daglig fokus, vedligehold og optimering af
vores kvalitets processer og interne ISO auditer.
Vores team består at gode kollegaer med erfaring på området og villighed til at lære fra sig.
Vi forventer, at du trives med at arbejde selvstændigt og er kvalitetsbevidst.
Som del af et team i en mindre virksomhed, vil dagligdagen byde på alsidige opgaver og et tæt samarbejde på kryds
og tværs af faggrupper.
Overordnet kommer du til at varetage:
-

Kvalitetssikring & dokumentstyring
Varetage kundereklamationer heriblandt udarbejdelse af 8D rapporter

-

Foretage interne ISO 9001 & 14001 audit

-

Vedligehold og optimering af kvalitets processer

Vi sætter din trivsel højt, og tilbyder derfor en fleksibel arbejdsplads, der giver dig en varieret og ansvarsfuld position
i en dynamisk familieejet og -drevet virksomhed.
Du bliver en del af et team af kompetente kolleger i en vækstorienteret virksomhed med fokus på udvikling,
bæredygtighed og medarbejdernes trivsel, hvorfor vi ser positivt på hvad du evt. kan tilføre os af øvrige
kvalifikationer.
Dana-Seals A/S
Ole Rømers Vej 4
DK-3000 Helsingør
Denmark

Mail: lg@dana-seals.dk
Tel. +45 4922 4400
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Lidt om dig
Der er flere indgange til denne stilling. Men vi forestiller os, at du:
- har nogle års erfaring, gerne fra en sammenlignelig funktion og-/eller fra tilsvarende brancher, det er dog
ikke et krav
- er selvkørende og kan lide at tage ansvar for din egne projekter
- er kvalitetsbevidst, omhyggelig og omstillingsparat
- QA/QC kommunikation samt rapportering foregår hovedsageligt på engelsk. Dine sproglige kompetencer på
engelsk må derfor gerne være nogenlunde.
- Eventuelt øvrige kvalifikationer du kan bidrage med nu og i fremtiden
Vi forestiller os at du som person er positiv og ønsker at bidrage til den gode hverdag i et team af engagerede
kollegaer.
Jobbet er en fuldtidsstilling i et barselsvikariat på et år. Periode fra 1. september 2022 til 31. august 2023.
Løn og øvrige ansættelsesforhold i forhold til kvalifikationer. Se mere information om os på www.danaseals.dk
Relevante ansøgere indkaldes løbende til samtale, send gerne dit CV og din ansøgning hurtigst muligt til job@danaseals.dk
Har du spørgsmål til jobbet, kan du kontakte CEO, Louise Gyllich på tlf. 4922 4400.
Vi glæder os til at høre fra dig.
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