För placering på vår produktionsenhet i Nissafors söker vi nu en
Kvalitetsassistent

Kvalitetsassistent – Nissafors
Stenqvist grundades 1894 i Kvidinge, nära Helsingborg, i södra Sverige. Företaget är en av de största
förpackningstillverkarna i Norden med ett miljövänligt koncept. Fabrikerna har en hög flexibilitet och
kapacitet så att behoven kan tillgodoses för att säkerhetsställa högkvalitativa pappers- och
plastprodukter samt individuella förpackningslösningar. Det senaste lagrings och logistiksystemet
garanterar snabba och pålitliga leveranser. Fabriken i Nissafors har funnits i över 80 år.

Vill du bidra till att säkra och utveckla kvalitet och produktsäkerhet inom
förpackningsbranschen?
Då är tjänsten som kvalitetsassistent något för dig. Vi söker nu en engagerad och ansvarsfull
person till tjänsten som kvalitetsassistent till vår anläggning i Nissafors. Du kommer att ingå i
kvalitetsavdelningen tillsammans med ytterligare en kvalitetsassistent och rapportera till
Kvalitets- och miljöchefen.

Ansvarsområden:











Utveckling och förbättring av verksamhetssystemet
Utveckling och förbättring av HACCP-planen
Utredning av reklamationer
Uföra provtagning och analyser vid reklamationer och kundförfrågningar
Planera och genomföra internrevisioner
Genomföra utbildningar inom området
Följa upp avvikelser och göra grundorsaksanalyser
Spårbarhetstester och återkallelsetester
I nära samarbete med produktion arbeta med att förbättra och utveckla kvalitet och
produktsäkerhet
Delta i certifierings- och revisionsarbetet

Kvalifikationer:








Goda kunskaper om standarderna ISO 9001, ISO 14001, BRCGS, FSC och PEFC
Riskanalyser enligt HACCP
Kunskap om kemikalier
Förbättringsverktyg som rotorsaksanalys och PDCA
Internrevisor
Kännedom om lagar och krav inom miljö- och FCM området
Erfarenhet av produktionsprocesser och produktionsflöden från
pappers/massaindustrin

För att lyckas i rollen som kvalitetsassistent har du lätt för att samarbeta, är noggrann,
analytisk, lyhörd och engagerad. Du är ansvarstagande, har lätt för att ta egna initiativ och
jobba självständigt. Har en god kommunikativ förmåga samt kan driva flera parallella
uppgifter samtidigt. Goda kunskaper i svenska och engelska i både tal och skrift är ett krav.
Vi ser också att du har god datorvana och goda kunskaper i Officepaketet.

Välkommen med din ansökan senast den 30 juli 2021, men gärna så snart som möjligt.
Vi går igenom ansökningar löpande vilket gör att tjänsten kan komma att tillsättas innan sista
ansökningsdagen
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att höra av dig till Kvalitets- och miljöchef
Thérèse Lennartsson, telefon 0435 26307
Din ansökan skickar du till hr@stenqvist.com

