
Kvalitetsmedarbejder i produktionsmiljø

Lyder kvalitet, kommunikation og praktisk tankegang som en god cocktail for dig? Er du god til at 

inddrage, motivere og samarbejde med dem, som arbejder med værktøjerne i hverdagen i en 

produktionsvirksomhed? Så er du måske vores nye kvalitetsmedarbejder i KM Rustfri.

Som kvalitetsmedarbejder ved KM Rustfri i Skive indgår du i vores kvalitets-team, der i tæt samspil med 

kollegaer i resten af organisationen spiller en vigtig rolle i kvalitetsstyring og løbende optimering af vores 

processer. Du bliver en del af en stærk kultur, hvor hjælpsomhed, sparring og gode sociale relationer er 

nøgleord i dagligdagen. Ud over de fælles opgaver i teamet får du selvstændige ansvarsområder og en 

hverdag med daglig kontakt og dialog med kollegaer i hele huset.

Blandt dine vigtige arbejdsopgaver og 

ansvarsområder er;

• Løbende kvalitetskontrol

• Vedligeholdelse og kontrol af måleskemaer

• Visuel kontrol og slutkontrol med måleværktøjer

• Tæt dialog med kollegaer i produktionen for at 

sikre fælles fokus på kvalitet og ikke mindst sikre, 

at kvalitetsprocesser også fungerer i praksis

Din profil;

• Du er eventuelt industritekniker eller ufaglært med 

målekursus eller anden relevant erfaring

• Du kan også komme med anden baggrund. 

Vigtigst er din motivation, da du får oplæring

• Du er kvalitets- og ansvarsbevidst, mødestabil og 

arbejder både selvstændigt og i samspil med 

kolleger

• Du er samarbejdsvillig, engageret, struktureret og 

pligtopfyldende

• Du er en god kommunikator og deltager helt 

naturligt i dialog med kollegaer på alle niveauer

• Du tør stå ved egne holdninger, men er også god 

til at lytte og har en god portion humor

Vi tilbyder:

• Et udviklende job i en virksomhed med korte 

beslutningsveje.

• At du bliver en del af et dynamisk team, hvor det 

gode humør, den uformelle tone og det at hjælpe 

hinanden er en selvfølge.

• Løn efter kvalifikationer, 6. ferieuge, 

sundhedsforsikring og pensionsordning

Er du klar på udfordringen - så send din ansøgning inkl. CV allerede nu til 

info@kmrustfri.dk

Vi behandler ansøgningerne løbende i forventning om ansættelse snarest.

Hvis du har spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte 
CEO Peter Melgaard Skelkjær på tlf. 2342 4252 eller PM@kmrustfri.dk

Du motiveres af;

• Selvstændige opgaver, som du også tager ansvar 

for at køre godt og sikkert i mål

• Tæt samarbejde både med kollegaerne i eget 

team og i resten af organisationen 

• En alsidig hverdag, hvor det falder dig naturligt at 

formidle og motivere til kvalitet  

• At levere til tiden med den nødvendige høje 

kvalitet og grundighed – det siger sig selv ☺

KM Rustfri er blandt de ledende virksomheder i Europa indenfor udvikling, produktion og salg af rustfri stål fittings og 
dybtraeks dele til fødevareindustrien. Som medlem af Neumo Ehrenberg Group har vi et solidt finansielt og professionelt 
bagland. Vi er omkring 70 medarbejdere, der siden 1974 har opbygget et stort know-how med kundens behov i centrum.


