Kvalitetschef med teknisk baggrund
Vil du være en del af en succesfuld produktionsvirksomhed, der leverer kvalitetsløsninger til fremtidens
bæredygtige energiforsyning, fødevareproduktion og transportsektor.
Vi søger nu en kompetent Kvalitetschef med erfaring fra industrien - og gerne metalbranchen - til at lede og
udvikle vores samlede kvalitetsaktiviteter, da vor nuværende kvalitetschef, af helbredsmæssige årsager,
ønsker at arbejde med kvalitet lidt mere hands-on hos Danpres.
Hos Danpres investerer vi kontinuerligt i højautomatiseret bearbejdningsudstyr, for at efterleve kundernes krav,
samt at opfylde vores vækststrategi.
Som kvalitetschef vil du få et tværorganisatorisk samarbejde med bl.a. kunder, salg, produktion og administration
for at sikre, at vore internationale kunders krav til kvalitet opfyldes og udvikles.
I stillingen vil du referere direkte til den administrerende direktør og være en del af ledergruppen.
Ansvarsområder
•
•
•
•
•
•
•

Du bliver ansvarlig for vores ISO 9001og EN1090 certificering
Ledelse af afdelingens 2 medarbejdere
Sikre et højt og professionelt niveau af kvalitetssupport både internt samt over for kunder
Proaktivt identificere kvalitetsrisici og udfordringer med nye produkter
Sikre at processer og retningslinjer bliver udviklet og overholdt
Undersøgelse af kvalitetsrelaterede hændelser og gennemførelse af korrigerende handlinger og rapportering af
disse til kunder
Du vil tillige, på sigt, komme til at arbejde med Danpres’ QHSE-aktiviteter.

Som kvalitetschef hos Danpres er din foretrukne profil:
•
•
•
•
•
•
•
•

En relevant teknisk uddannelse og erfaring fra en lignende produktionsvirksomhed med internationale kunder
Du har erfaring med optimering af produktionsfaciliteter og tænker ”Lean” på en pragmatisk og funktionel måde
Trives i et uformelt, men ambitiøst miljø
Evne til at gennemføre løsningsforslag, og personligt skal du have opnået gode resultater via dialog,
iværksættelse og opfølgning på korrigerende handlinger
Et udadvendt, behageligt og indflydelsesrigt væsen
Vedholdende og resultatsøgende
Trives med korte og hurtige beslutningsveje
Evne til at kommunikere på engelsk og tysk, skriftlig og mundtligt

Har du lyst til at være med til at sætte dit præg på udviklingen som vores nye Kvalitetschef hos Danpres A/S,
bedes du nu, og inden den 25-04-2022, sende en kortfattet ansøgning og CV til danpres@danpres.dk med
teksten i emnelinjen: Kvalitetschef.

Yderligere oplysninger kan fås hos Administrerende direktør Søren O. Nielsen, der træffes på mobil nr.
20855753.

DANPRES A/S er en velkonsolideret pladebearbejdende virksomhed, der er beliggende i Låsby, tæt ved
motorvejen Århus-Silkeborg. DANPRES A/S startede i 1996 med 400 m2 og er løbende ekspanderet. Efter
seneste udvidelse i 2007 er det samlede areal nu på 7.000 m2 og fremstår lyst og rummeligt.
DANPRES A/S er unikt i branchen ved at være totalleverandør. Kunderne oplever os dynamiske og fleksible,
idet vi kan fuldføre handlinger fra idé til færdig montering. Vi råder over 12 robotter og kompetencerne:
Laserskæring via FMS-anlæg med tilhørende integreret stanser og bukkecenter, stans fra coil,
revolverstandsning, CNC-kantbukning, dybtræk og svejseanlæg samt en montageafdeling.
DANPRES A/S anser medarbejderne som det vigtigste aktiv og beskæftiger i alt ca. 75 medarbejdere. Vores
kunder er helt afhægige af at vi leverer topkvalitet til tiden – på hver opgave! Netop derfor er vi også helt
afhængige af vores dygtige og topprofessionelle team af medarbejdere. Vi anser vores medarbejdere som
den vigtigste ressource i virksomheden, og har skabt en uformel kultur, hvor vi værner om et godt
arbejdsmiljø, og hvor trivsel og arbejdsglæde er i højsædet. Derudover har vi en velfungerende
personaleforening. Du kan læse mere om Danpres A/S på www.danpres.dk

