Kvalitetsingenjör
AMB Industri AB är specialiserat inom formsprutning och ytbehandling av plast, främst inom
det medicintekniska området. Vi har även renrumsproduktion med formsprutning och hel
automatisk montering av medicinska engångsartiklar. AMB präglas av en platt organisation
med korta beslutsvägar och personligt ansvar.
Vår fabrik ligger idylliskt mitt i Glasriket i Småland. AMB grundades 1946 och är idag familje
ägt i tredje generationen. Företaget har just nu 178 anställda. Läs mer på www.amb.se.
Dina arbetsuppgifter
Som kvalitetsingenjör kommer du i huvudsak att arbeta med kvalitetssäkring av nya produkter, hantera kvalitetsfrågor i löpande produktion samt förbättringar inom produktion
med huvudinriktning på medicinteknisk produktion. Detta gör du tillsammans med dina
kollegor på kvalitetsavdelningen som består av tre kvalitetsingenjörer, en mättekniker
och två kvalitetsadministratörer.
Exempel på arbetsuppgifter är att upprätta kontrollinstruktioner, riskbedömningar, ändringshantering, PPAP/valideringar samt reklamationshantering. Arbetet innebär kontakter
med svenska såväl som internationella kunder i alla typer av kvalitetsfrågor.
Din profil
Som grundutbildning har du teknisk högskoleutbildning eller motsvarande erfarenheter,
samt erfarenhet av kvalitetsarbete och tillämpning av etablerade kvalitetssystem. Du har
goda kunskaper inom data och MS Office-paketet.
Erfarenhet från arbete enligt ISO13485, renrumsproduktion eller inom automotive samt
kunskaper om ritningsläsning, mätteknik och statistisk processkontroll är meriterande.
Som person är du lugn och metodisk, har förmåga att självständigt driva frågor
och delprojekt på ett konstruktivt sätt samt med ett tydligt kravställande. Vissa delar av
arbetet sker i nära samverkan med övriga organisationen, och då det även innebär
kontakter utanför företaget har du god förmåga att kommunicera såväl på svenska som
på engelska i tal och skrift. Du har lätt att samarbeta med andra och är förtroende
skapande.
Kontakt
Placeringsorten är Broakulla och du arbetar dagtid. Tjänsten är en tillsvidareanställning och
tillsättning sker snarast. Allmänna anställningsvillkor styrs av kollektivavtal och lokala regler
och avtal.
Frågor om befattningen besvaras av kvalitetsansvarig Maria Sundquist, telefon
0471-485 31, eller personalchef Susanne Molinder, telefon 0471-485 22.

Ansökan
Skriv ett personligt brev med en motivering till ditt intresse för jobbet och bifoga ditt CV.
Skicka din ansökan till aa@amb.se senast 28 februari 2019. I mejlrubriken skriver du
»Kvalitetsingenjör«.
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