LEAX Group is a manufacturer of mechanical components and subsystems for the heavy vehicle industry, mining and
construction industries and other engineering industries. We are a fast growing, privately owned, business group with its
origin in Sweden. Since the beginning of the 1990´s, we have grown through acquisition and organic growth, and we have
grown with more than 35% per year. We have a turnover of more than SEK 1,5 billion on a yearly basis and are about 1200
employees. The company has operations in Sweden, Latvia, Brazil, Germany, Hungary and China. LEAX Group is now gearing
up to continue our growth and are planning to further increase the turnover to SEK 2,5 billion until 2020. Therefore, we are
now looking for talented, creative and result driven persons to join our company.

LEAX Mekaniska AB söker Kvalitet och Miljöchef
Vi erbjuder ett omväxlande arbete inom en växande internationell koncern av företag som tillverkar
komponenter på kontraktsbasis.

Arbetsuppgifter
Som Kvalitetschef kommer du att vara en mycket viktig del av LEAX utveckling där du har det

övergripande ansvaret för organisationens operativa och strategiska arbete med kvalitetssäkring,
kvalitetsstyrning, kvalitetsutveckling och riskhantering, medarbetare och verksamhetsfrågor

relaterade till detta samt övergripande miljö och energifrågor. Du rapporterar direkt till platschefen
för LEAX Mekaniska och kommer att vara placerad i Köping. Du har kollegor på olika enheter inom

LEAX Group runt om i världen samt kunder och leverantörer primärt i Europa så visst resande ingår
i tjänsten. Dina främsta arbetsuppgifter är att;
•

samordna och driva arbetet med kvalitetsstyrning och ha helhetsansvaret för att upprätthålla
och driva förbättringsarbetet av företaget verksamhetssystem,

•

leda och stötta avdelningens medarbetare som arbetar med kvalitetsteknik, mätteknik och
miljösamordning samt övriga delar av organisationen i deras arbete med kvalitets- och
miljöfrågor inkluderat att tillse att avdelning och företag uppnår de definierade målen,

•
•

utveckla och utbilda alla medarbetare inom LPS (LEAX Produktions System),

vara en del av företagets ledningsgrupp och i denna rapportera frågor rörande det egna
området,
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•

vara kontaktperson för övergripande kvalitetsfrågor mot kunder och leverantörer, agera som
kundens ”ögon” i verksamheten,

•
•

vara kontaktperson för övergripande miljöfrågor mot kunder, leverantörer samt myndigheter,
delta i koncernenens gemensamma arbetsgrupper som berör ansvarsområdet

Dina erfarenheter
•

Lämplig bakgrund är teknisk utbildning med flerårig erfarenhet av kvalitetsarbete inom

fordonsindustrin med inriktning på skärande bearbetning samt värmebehandling. Utöver det så
ser vi gärna mycket god kunskap inom mätteknik, ritningsläsning med form och läge.
•
•
•

Du har god kännedom om IATF 16949, Core Tools (APQP, PPAP, FMEA, MSA, SPS)

Kompetens inom ISO 9001, VDA 6.3, ISO 14001, LEAN och Six Sigma är meriterande.
God datorvana (Office paketet och affärssystemet Monitor)

För att klara jobbet måste du
•

Vara strukturerad och kunna arbeta i grupp samtidigt som det ställs krav på att du kan jobba
självständigt och fokuserat. LEAX arbetar med självgående som ett ledord, både internt och

externt, vilket ställer krav på att du som person är villig att, inom givna ramar, fatta egna beslut
och ta egna initiativ samt ha driv i ditt arbete. För att lyckas och trivas i detta jobb är det viktigt
att du har dessa personliga egenskaper.
•
•

Vara och verka i den dagliga operativa verksamheten.

Självklart har du ett tekniskt intresse och gillar att lära dig ny teknik.

•

Du skriver och talar svenska och engelska obehindrat.

•

Tjänsten kommer att vara placerad i Köping.

•

För rätt person finns fantastiska möjligheter att utvecklas tillsammans med företaget och få
utökat ansvar och delaktighet i vårt spännande företagsbygge.

Frågor om tjänsten kan besvaras av Joakim Sandberg via telefon: 070-340 31 45 eller
mejl: joakim.sandberg@leax.com.

Då det är semestertider så besvaras frågor säkrast efter v 32. Men skicka gärna din ansökan

omgående dock senast 31 augusti till petra.karlsson@leax.com märkt med Kvalitetschef Köping.
Intervjuer kan ske löpande och tjänsten kan komma att tillsättas tidigare.

Vi undanber oss vänligen att bli kontaktade av bemannings och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser för denna
rekrytering.
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