
 

 

 

Kvalitetsingenjör 
 
Vi söker dig som brinner för kvalitetsarbetet och drivs av att få arbeta med ständiga förbättringar. 
Du uppskattar ett högt tempo med många kontaktytor och att leva upp till högt ställda krav och 
förväntningar. Du liksom vi anser att det är viktigt att jobba mot uppsatta deadlines.  
Du kommer tillsammans med kvalitetschefen att ansvara övergripande för kvalitetsfrågor 
gentemot kund, leverantör och myndigheter, samt skapa interna forum för dessa frågor.  
 
Om tjänsten 
 
Du kommer att hjälpa till och stödja i projekten när det kommer till att driva kvalitetsfrågor i 
produkt- och processändringar. Du kommer också att driva förändringsprojekt på produktnivå 
tillsammans med kunder, leverantörer och den egna organisationen.  
 
I din tjänst ingår det även att: 

• administrera företagets verksamhetssystem, se till att tillhörande rutiner hålls aktuella 
och ständigt utvecklas efter de krav och riktlinjer som föreligger.  

• planera och leda kvalitetsrevisioner.  

• handlägga kundreklamationer samt proaktivt söka lösningar tillsammans med kunder och 
leverantörer.  

• aktivt medverka vid förbättringsarbete och vid leverantörsutveckling.  
 
Vem är du? 
 
Vi ser gärna att du har erfarenhet av praktisk tillämpning av moderna kvalitetsmetoder och kan 
dra nytta av avancerade kvalitetssystem. Du behöver vara praktiskt lagd och tekniskt kunnig.  
Erfarenheten och förmågan att ta egna beslut samt driva projekt finns hos dig. Vi tänker att du 
har minst en gymnasieexamen men du får gärna ha någon form av teknisk vidareutbildning. Du 
ska ha minst 5 års arbetslivserfarenhet men tjänsten passar även en mer senior person. 
 
Som person har du en god analytisk förmåga och du är instruerande i ditt sätt att förmedla ditt 
budskap. Du har en god kommunikationsförmåga, är förhandlingssäker och bestämd i 
diskussioner med affärsrelationer och kollegor. Tjänsten kräver att du är driftig och strukturerad i 
ditt sätt att arbeta och du har heller inga som helst problem med att ha ”många bollar i luften”. 
 
Det är viktigt att du har mycket goda kunskaper i tal och skrift i både svenska och engelska. Vi ser 
gärna att du är en person som är prestigelös samt fungerar bra i stressiga situationer. 
 
Nice to have 
 
Meriterande är erfarenhet från: 

o fordonsindustrin och att vara insatt i kvalitetssystem som ISO, IATF. 
o PPAP, APQP, 8D-rapportering, implementering av förbättringar, IMDS rapportering. 
o affärssystemet Monitor. 
o en bakgrund av eget arbete i produktion. 
o Språkkunskaper i Tyska.  

 



 

 

 

 
Övrigt 
 
Tjänsten är en heltidstjänst på Kvalitetsavdelningen i Klippan och du kommer att rapportera till 
Kvalitetschefen.   
 
B-körkort är önskvärt då det kan förekomma tjänsteresor.  
 
Vid intresse, skicka CV och personligt brev till: career@klippan-safety.se 
Märk ansökan med ”Kvalitetsingenjör”. 
Vi kommer att intervjua löpande så skicka in din ansökan så snart som möjligt. 
 
Vid frågor, kontakta: 
Elin Malm, HR-Manager, +46 737 388 314 
 
Klippan Safety AB - Ett säkert och bekvämt val. 
 
Vår affärsidé är att erbjuda funktioner för säker transport och hög komfort till förare och 
passagerare. Klippan Safety är en systemleverantör till den internationella fordonsindustrin med 
mycket unik kompetens inom säkerhet och komfort. Vi är Europas ledande utvecklare och 
tillverkare av kompletta säng- och förvaringssystem med integrerad lastsäkring för lastbilshytter. 
Produktionen av inredningssystem för tunga fordon kompletteras med utveckling och produktion 
av förvaringslösningar, skyddsnät och säkerhetsbälten för lätta nyttofordon, vilket gör Klippan 
Safety till en självklar global partner för säkerhets- och komfortlösningar. 
www.klippan-safety.se 
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