Befattningsbeskrivning

KVALITETSINGENJÖR

ISOVER isolerlösningar – En affärsenhet inom Saint-Gobain Sweden AB
Saint-Gobain Sweden AB är företaget bakom varumärkena Dalapro, Gyproc, Weber och
ISOVER. Företaget ingår i den franska Saint-Gobain-koncernen med ca 180 000 anställda. I
Sverige bidrar drygt 800 anställda till en omsättning på ca 3 miljarder SEK. ISOVER är ett starkt
internationellt varumärke och ledande inom isolerlösningar. Vi finns i skånska Billesholm där
glasullstillverkningen är etablerad sedan över 80 år. Våra kunder erbjuds ett komplett
sortiment samt service inom innovativa, energieffektiva och hållbara isolerlösningar.
Ytterligare information om företaget och koncernen hittar du på www.isover.se och
www.saint-gobain.com.

Befattningsbeskrivning
KVALITETSINGENJÖR
ISOVER Billesholm
Det välkända varumärket Gullfiber skapades år 1967 men redan år 1963 inledde det
Billesholmsförankrade företaget ett samarbete med världsledaren Saint-Gobain. Bolaget är
idag en del av koncernen Saint-Gobain och ISOVER är det gemensamma internationella
varumärket för isolerdivisionen.
ISOVER har huvudkontor och produktion i Billesholm utanför Helsingborg. Enheten
sysselsätter cirka 380 personer och levererar produkter för såväl byggisolering som teknisk
isolering. Tillverkningen sker dygnet runt och den kontinuerliga produktionsprocessen har hög
automationsgrad som ställer krav på ett effektivt underhåll. Produktionen är baserad på
World Class Manufacturing-program (WCM) för att säkerställa en hög nivå inom säkerhet,
kvalitet och produktivitet. Fokus ligger på att utöka arbetet med WCM och bli ännu bättre.
Som ett steg i detta söker vi nu en kvalitetsingenjör.
Arbetsbeskrivning
I rollen som kvalitetsingenjör kommer du att fokusera på att säkerställa kvaliteten inom SaintGobain Sweden AB, ISOVER, med fokus på interna revisioner och certifikat.
Specifika arbetsuppgifter
 Stödja arbetet med hantering av reklamationsärenden, avvikelser och riskanalyser,
internt och externt
 Driva interna revisioner processer i enlighet med revisionsplan, som revisionsledare
och internrevisor (ISO 9001, 14001, 50001)
 Driva certifieringsprocessen för kvalitet
 Ta fram kvalitetsdata, statistikunderlag och sammanställa rapporter om produkteroch processer
 Driva systemet för kalibrering, mindre reparationer och inställningar på all utrustning
för kvalitetskontroller inom de olika tillverkningsavsnitten.
 I WCM-arbetet delta i kontinuerligt förbättringsprojekt.
 Utveckla och vidmakthålla ledningssystemet för kvalitet
 Driva och stödja projekt kopplade till utveckling av nya akustikprodukter eller
karakteriseringsmetoder

Önskvärd profil
Du som söker har en relevant akademisk utbildning. Vi ser gärna att du har en bakgrund inom
tillverkande industri med en gedigen erfarenhet av att arbeta med kvalitetsverktyg och
kvalitetssystem.
Som person är du flexibel, strukturerad, ansvarstagande, engagerad och serviceinriktad. Du
har god kommunikationsförmåga både när det gäller svenska och engelska, samt har lätt att
samarbeta med andra.
Specifika kunskapskrav:
• Kunskap om kontinuerlig förbättring (WCM, LEAN, etc)
• Kunskap om relevanta standarder inom området kvalitetsledning (ISO 9001)
• Kunskap om kvalitetsverktyg, exempelvis APQP, PPAP, FMEA, SPC, MSA,
• Kunskap om relevanta produktstandarder och certifieringssystem och praktisk tillämpning
av dessa.
• Kunskaper inom Statistical Process Control samt verktyg för databehandling och analys av
data.
• Internrevisor ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001

Övrigt
Placeringsort: Billesholm
Urval och intervjuer sker löpande varför vi gärna ser att du skickar in din ansökan snarast.
I denna rekrytering samarbetar Saint-Gobain ISOVER med Kandidathuset.
För frågor om tjänsten vänligen kontakta ansvarig konsult Mats Johansson,
mats.johansson@kandidathuset.se

hittar och levererar kandidater
Kandidathuset erbjuder svenska tillväxtföretag konkurrenskraftiga metoder
och nya synsätt för framgångsrik rekrytering av nyckelpersoner. Genom mångårig
erfarenhet, hög kompetens, ett välutvecklat nätverk och väl beprövade arbetsmetoder
finner och identifierar vi nyckelpersoner. Vi ser oss gärna som en långsiktig
samarbetspartner, med tillräcklig kompetens och engagemang för att kunna följa
uppdragsgivaren i alla steg – i både intern och extern rekrytering.

