Kvalitetsmedarbejder søges
Michael Lundbech A/S er inde i en ekspansiv udvikling, hvor der ud over prototypefremstilling af værktøjer og plastemner kommer mere og mere produktion af mindre serier i plastproduktionen. Derfor har virksomheden behov for en
større kapacitet og styrkelse på kvalitetsområdet. Der investeres løbende i produktionsudstyr, og spændvidden øges på
det, vi kan tilbyde vores kunder.
Arbejdsområde
Du vil blive tilknyttet hele virksomheden og varetage
opgaver som f.eks.:
• Sammenfatte og levere dokumentationspakker på
plastemner til kunderne.
• Udvikle systemer og procedurer for løbende proceskontrol, prøveudtagning, kvalitetskontrol mv.
• Sikre at specificeret kvalitetsniveau overholdes på
leveringer til kunden
• Udarbejde og vedligeholde dokumentation og procedurer for hele virksomheden
• Håndtere afvigelser og reklamationer, samt følge op
på korrigerende handlinger
• Varetage valideringer i forbindelse med produktion
til medicinalindustrien
• Varetage auditeringer fra myndigheder og kunder
• Varetage udvikling og implementering af forbedringer på kvalitetsområdet
• Opmåling af plastemner og værktøjskomponenter på
målemaskine og andet måleudstyr
Kvalifikationer
• Erfaring med ISO-9001 og 13485 Certificering
• Erfaring med kvalitetsstyring i en produktionsvirksomhed
• Gerne erfaring med kvalitetsstyring og validering i
medicinalindustrien
• Fleksibel mht. arbejdstider og opgaver

Om dig
Du har relevant erhvervserfaring i forhold til opgaver og
kvalifikationer. Du skal kunne tage ansvar for de opgaver,
der bliver uddelegeret, du er kvalitetsbevidst og omhyggelig i dit arbejde.
Vi lægger vægt på gode samarbejdsevner og et godt
arbejdsklima, hvor fleksibilitet, sammenhold og faglig
stolthed er nøgleord.
Du har god ordenssans, er fortrolig med IT på brugerniveau og har gode danskkundskaber i både skrift og tale.
Vi tilbyder
• En spændende stilling i en dynamisk virksomhed i
vækst
• Et godt arbejdsklima med gode kolleger
• Fleksibilitet mht. arbejdstider
• God løn med pension
Vil du vide mere om stillingen så kontakt Christian
Edvardsen på tlf. 5761 0964.
Send din ansøgning senest den 20. juni 2017 til
Michael Lundbech A/S,
Bragesvej 5,
4100 Ringsted,
att. Helle Fredensborg
Eller på mail til hsf@michaellundbech.dk.

Michael Lundbech A/S er en innovativ dansk virksomhed, der gennem 18 år har serviceret såvel nationale som internationale kunder indenfor medico, dental og hearing aids med levering af værktøjsløsninger og sprøjtestøbte plastemner af meget høj kvalitet. Vi arbejder målrettet med optimering af plastemner til produktion, der årligt løber op i mere end 200
plastemner, hvilket har medført en enorm ekspertise og viden indenfor emnemodning. Vi har tung erfaring med sprøjtestøbning i mere end 500 forskellige varianter af plastmaterialer.
Vores fokus er plastemner på mellem 0,01 og 120 gram. Kontinuerlige investeringer sker målrettet i maskiner og udstyr, der sikre en høj finish på værktøjskomponenter, og vi kan i dag
opnå en præcision finere end 3 µ. Vores ledelses- og kvalitetssystem sikrer en innovativ tilgang til projekterne, samt høj leveringssikkerhed og konkurrenceevne. Michael Lundbech A/S
deltager proaktivt i markante internationale forskningsprojekter for at højne grænserne for præcision og finish, der har medført en varemærkeregistrering af Clean Cut Surfaces® (CCS®),
hvor fræsning uden efterpolering er muligt. Michael Lundbech A/S er de eneste i verden, der kan udføre CCS®. Læs mere om os på www.michaellundbech.dk.

