
 

 

 

 

Kvalitetsingenjör 
 
Brinner du för kvalitetsarbete samt drivs av att få arbeta med ständiga förbättringar? Då kan du 
vara rätt person för rollen som Kvalitetsingenjör på Klippan Safety.  
 
Om tjänsten 
 
Du kommer 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 är också något som du kommer att göra. I ditt arbete ingår även att handlägga 
kundreklamationer samt proaktivt söka lösningar tillsammans med kunder och leverantörer. 
Tillsammans med kvalitetschefen kommer du ansvara övergripande för kvalitetsfrågor gentemot 
kund, leverantör och myndigheter, samt skapa interna forum för dessa frågor. Du kommer även 
att aktivt medverka vid förbättringsarbete och vid leverantörsutveckling.  
 
I din tjänst ingår det även 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. Du har ett nära 
samarbete med flera avdelningar på företaget men framförallt teknik, inköp och produktion.  
 
Om dig 
 
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. 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 och erfaren person.   
 
Som person har du en god analytisk förmåga, du är driftig och strukturerad i ditt sätt att arbeta. 
Du har en god kommunikationsförmåga, är förhandlingssäker och bestämd i diskussioner med 
affärsrelationer och kollegor. Du är instruerande i ditt sätt att förmedla ditt budskap samt att du 
har 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. 
 
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. 

 
Övrigt 
 
Vid intresse, skicka CV och personligt brev till: career@klippan-safety.se  
Märk ansökan med ”Kvalitetsingenjör” 
Vid frågor, kontakta: Elin Malm, elin.malm@klippan-safety.se  
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