
 

Kvalitets tekniker 
Kunne du tænke dig at være en central medspiller i vores QSE 
afdeling? Vil du være midtpunkt i kontakten til vores kunder, 
leverandører og resten af organisationen inden for kvalitet? Så 
glæder vi os til at høre fra dig! 
 

Dine primære opgaver: 
Med reference til vores Quality & Technology Manager, bliver du en del af et dedikeret team, hvor vores fokus er, at 
vores kunder skal have den bedste kvalitet. I din rolle som Kvalitets tekniker, vil du være ansvarlig for, at godkende og 
afvise leverancer og sikre en effektiv opsætningen af indgangskontrol på kritiske emner.  
 
Vi forventer derfor, at du: 
• Kan agere både strategisk og operationelt inden for dit område 

• Kan træffe beslutninger i forhold til nye løsninger ved forbedringsprojekter. 

• Kan igangsætte analyser hos eksterne specialister indenfor fastlagte budgetrammer. 

• Kan udstede ”rødt kort” i produktionen i samarbejde med produktionslederne. 

• Udfører audits hos vores leverandører 

• Selvstændigt står for reklamationsbehandling mod leverandører, hvis varer afvises. 

 
Dig og dine kompetencer: 
Du er vant til at samarbejde både med hele organisationen og eksterne samarbejdspartnere og motiveres af præge 
udviklingen gennem egne initiativer og idéer. Du arbejder synligt, målstyrende og systematisk og trives ligeledes i en 
hverdag, hvor tingene går stærkt og ikke altid som forventet.  
 
Herudover har du: 
• Gerne 3 – 5 års relevant erfaring fra en lignende stilling. 

• Har praktisk erfaring med at bruge håndmåleværktøj, herunder skydelære, dybdemål, 3-pkt. mål, mikrometerskrue 
og tilsvarende. 

• Har tegningsforståelse, så du let kan danne dig overblik over mål og tolerancer 

• Gode kommunikative evner både på dansk og engelsk såvel skriftligt som mundtligt. 

• Et solidt kendskab til Office-programmerne, og gerne også Qualiware eller andre relevante kvalitetssystemer. 

• Ligesom det er en selvfølge, at du har en relevant uddannelse.  

 

Hvordan søger du? 
Synes du ovenstående lyder spændende og matcher dine kvalifikationer stillingens krav, så send din ansøgning og dit CV 
til: hr@bbelectronics.dk Deadline: Vi indkalder løbende egnede kandidater til samtale, så send din ansøgning hurtigst 
muligt.  
 

Har du spørgsmål et jobbet, kan du kontakte Quality & Technology Manager Carsten Christensen på telefon: 5150 5675.  

 

About BB Electronics 
BB Electronics A/S, established in 1975, is one of Scandinavia’s leading service companies within electronics production. We offer services 
within design for manufacturing, sourcing, production, test, box build and system integration, distribution, and after sales services. It is our 
vision to be Northern Europe’s leading EMS supplier of products within batch production of electronics. We produce for companies within a 
long range of businesses, e.g. industry, telecommunication, IT, medical, transportation and a number of niche industries. We employ around 
500 employees, and our administrative head quarter is located in Horsens, Denmark with production facilities in both Suzhou, China and 
Horsens, Denmark.  
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