
 

 

 

   
LEAX Group offers development, industrialization and manufacturing of advanced components and subsystems for leading global customers within the 
commercial vehicle, passenger car, mining and construction industries. LEAX offers competitive manufacturing through our global footprint with operation in 
Sweden, Latvia, Brazil, Germany, Hungary and China . It is our systematic approach to deliver best in class quality and cost. We are a fast growing, privately 
owned, business group with its origin in Sweden. Since the beginning of the 1990´s we have grown both organically and through strategic acquisitions. We 
have a turnover of more than SEK 1,7 billion annually and employ 1200 associates.. We are looking for talented, creative and result driven people to join The 
LEAX Group and help us in our journey to be a great company for our customers, shareholders and employees. 

 

LEAX Group i Köping söker Supplier Quality Assurance, SQA 

Dina arbetsuppgifter: 

Som SQA arbetar du med leverantörer och ansvarar för kvalitetssäkring av nya leverantörer. Rollen innebär att 
du självständigt planerar, fördelar och leder arbetet inom SQA-området och även kommunicerar utfallet till 
berörda parter. 

Arbetet innebär också: 

• Aktiviteter med syfte att kvalitetssäkra inköpta artiklar i projekt och i löpande produktion i syfte att 
minimera leverantörsrelaterade kvalitetsfel hos LEAX enheter och/eller slutkund. 

• Bidra till att säkerställa att kvalitetsmål är kända för leverantörerna. 
• Informera och utbilda leverantörer i "LEAX Supplier Quality & Environmental Requirements". 
• Granska och identifiera leverantörers risker och förbättringspotential. Att säkerställa åtgärder som ska 

vidtas för att minska identifierade gap. 
• Utföra Revisioner (system, process, produkt) hos leverantörer och driva leverantörer att stänga 

identifierade avvikelser. 
• Granska APQP (LEAX LQG) och PPAP-leveranser i planerade projektmöten. 
• Granska kritiska egenskaper, dokumentation, krav och rutiner hos leverantörer. 
• Initiera och följa upp förebyggande åtgärdsprogram vid behov och följa upp korrigerande åtgärder. 
• Assistera och bidra under ritningsgranskningar och ”feasability reviews” med leverantörer. 
• Generera och spåra produkt- eller processrelaterade avvikelser i syfte att stödja produktionen tills 

fullständig godkännande och överensstämmelse kan erhållas. 
• Granska och bistå vid kvalitetsavvikelser som förekommer i produktion hos LEAX enheter till följd av 

leverantörsbrister. 



 

 

• Stödja LEAX enheter gällande leverantörsfrågor som projekt, eskalering och godkännande av nya 
leverantörer. 

• Resor förekommer. 

Din profil: 

Du har teknisk utbildning och erfarenhet av systematiskt kvalitetsarbete, erfarenheter från, och kompetens 
inom, olika tillverkningsprocesser såsom gjutning, smide, bearbetning, montering. Erfarenhet av ISO/TS16949 
samt VDA är en förutsättning för att lyckas i ditt arbete som SQA. 
 
Du har en hög analytisk problemlösningsförmåga och du är duktig att planera, strukturera och organisera ditt 
arbete. Du är också ansvarstagande, drivande, utåtriktad samt van att arbeta både självständigt och i grupp. 
Eftersom rollen innebär dagliga kontakter med leverantörer behärskar du engelska flytande i både tal och skrift. 

Kontakt och ansökan: 

▪ Du är anställd av LEAX Group i Köping, men arbete från annan ort är möjligt 
▪ Frågor om tjänsten ställs via mejl till petra.karlsson@leax.com  
▪ Urval sker löpande, där tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag, så skicka in din 

ansökan så snart som möjligt, dock senast 2021-03-15 till hr.leaxquality@leax.com 

 
Vi ser fram emot din ansökan! 

Visit us at: www.leax.com 

 

Då vi i samband med den här rekryteringen redan har gjort våra val vad gäller externa samarbetspartners och 
marknadsföring undanber vi oss kontakt med rekryteringsföretag och annonssäljare. 
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