Kvalitetschef
RK Plast A/S er i en spændende udvikling og i den forbindelse søges en medarbejder til den daglige styring
af vores kvalitetsfunktion.
Kvalitetschefen referer til den administrerende direktør og indgår i virksomhedens ledergruppe.
RK Plast A/S er certificeret i henhold til ISO 9001 og FSSC 22000, samt registreret som producent af
Fødevarekontaktmaterialer hos Fødevarestyrelsen.
Arbejdsopgaver:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sikre opretholdelse af vores certificeringer
Sikre at dokumenter og aftaler til udførelse af daglige kvalitetsrutiner overfor kunder og leverandører
forefindes og overholdes
Reklamationsbehandling
Udarbejde og implementere nye procedurer/arbejdsgange
Kontaktperson til kunder og leverandører i kvalitetsspørgsmål, herunder varetage kundeaudits
Vurdering af produktkvalitet sammen med medarbejderne
Vedligeholde arkiver (masteremner – tegninger)
Udarbejdelse af nødvendige erklæringer til kunder i Fødevareindustrien.
Fremskaffelse/udarbejdelse af migrationsanalyser

Kvalifikationer:
Der kan være flere indgangsvinkler til jobbet. Den ideelle ansøger vil have følgende kvalifikationer:
• Erfaring fra et lignende job i en produktionsvirksomhed
• Rutineret IT- bruger – XAL, MS-office
• Erfaring med kvalitetsstyringssystemer (ISO 9001- FSSC 22000)
• Gerne kendskab til sprøjtestøbning
• Engelsk beherskes på et fornuftigt niveau
• Du arbejder struktureret, og kommunikerer ubesværet på alle niveauer.
• Kan arbejde selvstændigt og som del af et team
Vi tilbyder:
Et afvekslende og udviklende job i en virksomhed i vækst. Du vil få en selvstændig stilling såvel fagligt som
personligt, hvor udfordringer og ansvar følges ad. Et job i en virksomhed med en uformel og humoristisk
omgangstone. Der ydes løn efter kvalifikationer.
Fremsend venligst snarest din ansøgning, bilagt CV som e-mail til morten@rkplast.dk.
Yderligere kontaktinformationer: RK Plast A/S (www.rkplast.dk), Fabriksvej 10, 7800 Skive, telefon 97 58 40
55, spørg efter Morten Primdal.
RK Plast A/S, der er etableret i 1984, er en moderne sprøjtestøbevirksomhed beliggende i Skive. Ud over virksomhedens eget produkt,
RK BioElements, producerer virksomheden udvalgte produkter til en række større danske og europæiske kunder. Der er ansat 45
medarbejdere og der produceres 24/7.
Siden 1. marts 2018 har Dania Plast A/S i Assens ved Mariager været søsterselskab.

