
 
 

 

Kvalitetsingenjör till KB Components 
Plastunion i Anderstorp 
 
Vill du vara en del av en industriell elit?  
KB Components är ett världsledande företag med Skandinaviens modernaste 
formsprutningsanläggning i kombination med toppmodern cellautomatisering.  
 
Till vår anläggning i Anderstorp söker vi nu en Kvalitetsingenjör. 
 
 
Rollen 
Vi söker dig som älskar kvalitet och som brinner för att driva dessa frågor i ett industriföretag med 
krävande kunder. Du arbetar nära våra kunder och har en naturlig del i vår dagliga 
produktionsverksamhet.   
 
Vi är idag certifierade mot standarderna ISO9001 och ISO14001, men kommer under 2018, likt övriga 
bolag inom koncernen, att certifieras även mot IATF16949:2016 vilket är fordonsindustrins krav på 
kvalitetsledningssystem. 
 
I din roll är du en viktig länk mellan företaget och kund/leverantör där du driver olika kvalitetsärenden 
och ansvarar för att kommunikation sker korrekt, inom snäva tidsramar. Du är en viktig del i 
problemlösningsarbetet vid både externa och interna kvalitetsavvikelser. 
 
Du leder och medverkar i förbättringsprojekt, deltar i projektarbeten och är en resurs i PPAP arbetet 
mot kund och leverantör. Du är van vid verktyg som 8D, Ishikawa, 5Why, SPC och MSA. 
 
 
Profil 
Du har en utbildning med teknisk inriktning, och/eller jobbat med likande arbetsuppgifter tidigare. Har 
du även erfarenhet av plastindustri och/eller fordonsindustri är det en merit. Det är viktigt att du har lätt 
för att uttrycka dig i tal och skrift eftersom arbetet innebär många kontakter med kunder och 
leverantörer, både på svenska och engelska. Har du dokumenterad utbildning i Core tools och 6Sigma 
är det meriterande. 
 
 
Personliga egenskaper 
Som person ser vi att du bör vara lösningsorienterad med en förmåga att engagera och motivera dina 
kollegor. ”Customer satisfaction” är ledord för dig. 
Du har ett naturligt driv och en hög social färdighet i kommunikationen med personer i olika 
befattningar/roller.  
 
 
Ansökan 
Välkommen med din ansökan märkt Kvalitet till jobb@kbcomponents.com  
Din ansökan ska innehålla CV och personligt brev. 

Vi kommer att kalla till intervjuer löpande så skicka in din ansökan så snart som möjligt!  

Om du har frågor gällande tjänsten så är du välkommen att kontakta  

Nermin Durmic, kvalitetschef, tel: 0371-19048 
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