
 

 
   
   

 
                                                                                                  

   

 
 

Kvalitetstekniker/-koordinator 
Med ambitioner samt lyst til at drive og udvikle arbejdet med kvalitetssikring 

 
Aluwind er førende inden for produktion og udvikling af mekaniske løsninger samt logistikløsninger til kunder i 
vindmølleindustrien - onshore som offshore - og har datterselskaber i USA, Kina og Polen. I kraft af vores stærke tekniske 
kompetencer og store know-how samt vores konstante fokus på fleksibilitet og kvalitet er vi en professionel og pålidelig 
samarbejdspartner. Vi har base i Ringe på Fyn og råder over en moderne maskinpark. Vi har en klar vækststrategi, som 
bl.a. indebærer udvikling af medarbejdernes kompetencer og nye koncepter samt en kontinuerlig optimering af processer 
og forretningsgange. Vi er et datterselskab i Alumeco-koncernen, som er en særdeles velkonsolideret, international 
danskejet koncern.  

 
Kvalitetsområdet er højt prioriteret, og vi har en klar 
ambition om fortløbende at udvikle og optimere vores 
kvalitetssikring. Som kvalitetstekniker/-koordinator 
medvirker du til at udvikle og implementere effektive 
kvalitetsprocesser i alle faser i vores flow fra udvikling 
til produktion af det færdige produkt.  
 
I et tæt samarbejde med kvalitetschefen og kollegerne 
i afdelingen bidrager du aktivt til kvalitetsarbejdet i bred 
forstand, herunder at:  
 

• indgå i tæt dialog og samarbejde med produk-
tionen om kvalitetsniveau og kvalitetsforståelse 

• udarbejde procedurer og instruktioner samt sikre  
efterlevelse af standarder 

• kvalitetssikre produktudvikling og nye kundepro-
jekter 

• gennemføre audits, følge op på afvigelser internt 
som eksternt 

• træne kolleger i kvalitetsforståelse 

• proaktivt holde dig opdateret inden for kvalitets-
standarder og seneste trends 

• være en forandringsagent og balancere kvalitets-
hensyn i forhold til produktionsflow 

• medvirke ved tilsikring af kvalitetsdokumentation  
 
Du får en bred kontaktflade internt som eksternt med 
kunder, leverandører og underleverandører. 
 
Din profil: 
Du har en uddannelsesmæssig baggrund som fx 
teknolog, tekniker eller anden relevant uddannelse 
med fokus på kvalitetsområdet og praktisk erfaring fra 
en tilsvarende stilling. Du er fuldt fortrolig med at 
arbejde med standarder, herunder ISO 9001, EN 1090, 
OHSAS 18001 samt ISO 14001. 
 
Du er løsningsorienteret i din opgavetilgang og udviser 
fleksibilitet, initiativ og ansvarlighed. Du trives i en 
dynamisk atmosfære, hvor du sikrer et skarpt fokus på 

kvaliteten. Du evner at strukturere og styre dine 
opgaver helt i mål og har en serviceminded indstilling 
samt en udadvendt og nysgerrig natur. 
 
Du forstår at omsætte standarder og komplekse sam-
menhænge til praksis og trives med at arbejde 
projektorienteret. Da koncernsproget er engelsk, er det 
vigtigt, at du kommunikerer ubesværet både i skrift og 
tale på engelsk. 
 
Du tilbydes: 
En spændende og selvstændig stilling med alsidige og 
varierende udfordringer samt gode muligheder for at 
præge stillingen og øge dine kompetencer. Vi er 
vækstorienterede i et konkurrencepræget, internatio-
nalt marked.  
 

Vi fokuserer på løbende udvikling og optimering i 
henhold til vores værdisæt samt er kendetegnet ved 
et godt arbejdsmiljø, en effektiv organisationsstruk-
tur og korte beslutningsveje. 
 
Omgangstonen er positiv og uformel, vi har lyse og 
venlige omgivelser og lægger vægt på en solid 
intern introduktion. 
 
Har du lyst til denne udfordring, så send din 
ansøgning snarest muligt og senest den 30.04.2018 
mærket ”Kvalitetstekniker” til: 

 
HR@aluwind.com 

 

Spørgsmål til stillingen og opgaver kan stiles til 
Mikael L. Hansen på mail-adressen:  
                           mlh@aluwind.com. 
 
Til orientering behandler vi de modtagne ansøgnin-
ger løbende og besætter stillingen, når vi har fundet 
den rette kandidat. 
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