QA Engineer
Alsidige opgaver
Som del af det danske QA team, hvor medarbejderne er
særdeles kompetente og erfarne, får du alsidige opgaver,
der bl.a. omfatter:
Problemløsning i forbindelse med råvarer, tæt samarbejde
med Produktionen og Teknisk afdeling, afvigelsesbehandling, kontakt til leverandører, vurdering af driftsprocesser
samt leverandørudvælgelse, evaluering og audit er blandt
væsentlige ansvarsområder.
Hertil kommer projektorienterede ad-hoc opgaver.

Den kommende QA Engineer har
en ingeniørmæssig baggrund, retningen er ikke afgørende.
Det væsentligste er, at du er i stand til at sætte dig ind i
forskellige tekniske discipliner.

Du evner at håndtere flere ”projekter” ad gangen, du sætter
en ære i at løse de udfordringer, der opstår ved at involvere
de relevante interessenter, internt og eksternt.
Derfor lægges der vægt på, at du er en alsidig teamspiller,
arbejder proaktivt, struktureret og målrettet. Engelsk er et
krav.

Tilbuddet
Du får et udfordrende og spændende job i en virksomhed i
fortsat udvikling, hvor resultater, kvalitet og samarbejde er i
højsædet.
Løn, pension og øvrige ansættelsesvilkår er absolut konkurrencedygtige. Der vil være begrænset rejseaktivitet til leverandører og kolleger i Europa og USA.
Send dit CV til job@peoplecapital.dk (vær opmærksom på
at vi returnerer svar til din mail) eller ring til partner John
Wagner på telefon 30 24 24 09 for at drøfte mulighederne i
jobbet.

PeopleCapitalPartner assisterer
virksomheder med at udvælge
og udvikle nuværende og
fremtidige medarbejdere

Dansac A/S blev grundlagt 1971
i Fredensborg. Siden 1989 har
virksomheden været ejet af den
amerikanske koncern Hollister Inc.
med hovedsæde i Chicago, USA.
Dansac A/S beskæftiger ca. 340
medarbejdere i Danmark og
Hollister Inc. beskæftiger omkring
3.000 medarbejdere over hele
verden.
Virksomheden er blandt de
globale markedsledere på stomiområdet, og er kendt for sine
kvalitetsprodukter.
Virksomheden har en ambitiøs
strategi, og nu ønskes QA funktionen styrket gennem ansættelse
af en kompetent QA Engineer
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