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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.  

LEAX Falun söker Kvalitetssamordnare med fokus på FMEA 

Vi erbjuder ett omväxlande och utmanande arbete inom en växande internationell koncern av företag som bl.a. 
tillverkar drivlinekomponenter på kontraktsbasis till lastbilar och personbilar. Från ämne till färdig komponent, 
inklusive bearbetning, värmebehandling, montering och målning.  

LEAX värderar kvalitetsarbetet högt och söker därför dig som brinner för kvalitet och vill vara med i arbetet med 
att säkerställa att våra produkter lever upp till våra kunders högt ställda krav. Vi söker nu en 
kvalitetssamordnare för att ta ytterligare steg i vårt förbättringsarbete. Din främsta uppgift blir att ansvara för 
implementering av den nya FMEA processen från IAAG. Utöver detta kommer du att arbeta med PPAP och 
leverantörsreklamationer. 

Du kommer driva utredningar och följa upp åtgärder med verktyg som 8D, 5 Why, statistiska verktyg samt 
daglig styrning. Du kommer vara en viktig del i att vidareutveckla våra ledningssystem enligt IATF 16949 och 
ISO14001. Tjänsten innebär även att genomföra en del av våra interna revisioner och resor till leverantörer. 

Som kvalitetssamordnare i LEAX Falun har man sina huvudsakliga arbetsuppgifter i Falun men uppdrag mot 
andra företag inom gruppen och resor kan förekomma. 

Arbetsuppgifter 

• Implementera den nya FMEA Processen 
• Vara LEAX Falun´s specialist på FMEA 
• Följa upp och eskalera leverantörer med dåligt kvalitetsutfall 
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• Delta i utvecklingsprojekt med fokus på kvalitetsfrågor kopplat till leverantörer (Godkänna PPAP) 
• Driva utredning av interna avvikelser och kundreklamationer relaterade till leverantörsavvikelser  
• Genomföra interna revisioner enligt IATF och VDA 6.3,  

 
Din profil 

För att lyckas i rollen söker vi dig som har tidigare erfarenheter av kvalitetsarbete inom tillverkande industri och 
arbete med FMEA. Du ska även ha goda kunskaper i svenska och engelska i såväl tal som skrift, samt i 
ritningsläsning och Officepaketet.  

Meriterande är tidigare arbete med standards (IATF16949, VDA 6.3, ISO 9001 och 14001) och arbete med 
kvalitetsverktyg (SPC, MSA, flödesscheman, kontrollplaner etc.) 

Du som söker är kvalitetsmedveten, analytisk och tydlig i din kommunikation. Du är strukturerad och har en god 
förmåga att organisera och självständigt driva ditt arbete.  Du har lätt att anpassa dig efter nya situationer och 
har ett lösningsfokuserat förhållningssätt. Du stimuleras av att arbeta i en positiv miljö där du koordinerar 
målinriktade uppdrag.  

Ansökan 

Välkommen med din ansökan! Urval och intervjuer kommer att ske löpande och tjänsten kan komma att 
tillsättas innan sista ansökningsdag så skicka in din ansökan så snart som möjligt. 

Märk din ansökan Kvalitetssamordnare och skicka till hr.leaxquality@leax.com , dock ej senare än 2021-07-14 

Frågor om tjänsten kan ställas till Kvalitets- och Miljöchef Rui Barbosa tfn: +46 70 721 65 09, mail: 
rui.barbosa@leax.com 
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