
INSPEKTØR TIL VORES KVALITETSAFDELING –KUNNE DET VÆRE DIG? 
  
Meggitt Sensing Systems A/S I Kvistgaard fremstiller en speciel type keramik med piezoelektriske 

egenskaber. Der sidder f.eks. et lille stykke piezoelektrisk keramik i de ultralydsscanningsapparater, der 

bruges til scanning af gravide. Derudover bruges vores produkter i alt fra sonarudstyr til pacemakere. Der 

sidder piezoelektrisk keramik fra Meggitt i over 80 pct. af verdens pacemakere.  

 
Meggitt Sensing Systems A/S er en del af Meggitt, som er en stor børsnoteret britisk koncern med ca. 

11.000 medarbejdere fordelt over hele verden.  

På den danske fabrik i Kvistgaard arbejder vi ca. 100 medarbejdere pt., men vi vokser stabilt. Hvis du gerne 

vil bidrage til, at levere høj kvalitet, i samarbejde med resten af Meggitt holdet, så venter vi spændt på at 

tage godt imod dig. 

 

Om jobbet: 

Som Inspektør i vores Kvalitetsafdeling vil dine ansvarsområder være: 

 At sikre høj kvalitet i udførelsen af det praktiske arbejde i slutkontrollen 

 At sikre at målinger udføres iht. til ISO9001 

 Ansvarlig for at følge alle retningslinjer beskrevet i kvalitetssystemet  

 Deltage i den daglige planlægning, udførsel og dokumentation af målinger i slutkontrollen 

 Bidrage til implementering af løbende forbedringer 

 Medansvar for daglig planlægning, udførsel og dokumentation af målinger i QC 

 Medansvar for at skabe en konstruktiv kommunikation mellem kollegaer, ledere og andre afdelinger 

 Medansvar for at finde konkrete løsninger på udfordringer, der opstår i samspillet mellem maskiner, 

processer og mennesker  

 

Dine arbejdsopgaver vil blandt andet omfatte: 

 Udføre slutkontrol målinger og mellemkontrol målinger i QC 

 Betjening af relevant QC udstyr 

 Vedligeholdelse og klargøring af måleinstrumenter 

 Varetage de tilhørende dokumentationsopgaver 

 Deltage i tavlemøder, daglig arbejde med Lean   

 Bidrage til forbedring og vedligeholdelse af EGA plan 

 

Din profil: 

Du har en relevant faglig uddannelse samt 3-6 års erhvervserfaring, heraf gerne flere års erfaring med 

måleteknik og måleudstyr. 

Som person er du god til at analysere og evaluere informationer og data. Du er kvalitetsbevidst og 

omhyggelig og har stor forståelse for kravene til at udføre præcisions målinger. 

Du er omgængelig og har gode samarbejdsevner og er samtidig i stand til at håndtere sideløbende opgaver.  

Du har kendskab til IT med fokus på MS Office, især Excel, og er villig til at lære? 



Det er et krav at du taler og skriver dansk. Engelsk er en fordel da Meggitt Sensing Systems A/S er en 

multikulturel virksomhed med over 18 forskellige nationaliteter. 

 

Vi tilbyder: 

 Et kompetent team på 8 med et godt sammenhold 

 Et udfordrende og selvstændigt job 

 Godt fysisk arbejdsmiljø ift. bl.a. EGA 

 En uformel virksomhed, som går efter fælles succes 

 Fleksibel arbejdstid 

 

Ansøgning 

Hvis du er interesseret i stillingen, så send din ansøgning og CV senest 1. April 2018 med jobmærke ”QC 

Inspektør” til DK.HR@meggitt.com. Vi behandler ansøgningerne løbende, så send gerne din ansøgning 

allerede i dag – vi glæder os til at høre fra dig.  

Såfremt du har spørgsmål angående stillingen, er du velkommen til at ringe til QC Manager Martin Larsen på 

mobil +45 53 666 266.  

Stillingen er et barselsvikariat fra 1. maj (gerne før) til juli 2019. 

Du kan se mere om vores virksomhed på www.meggittferroperm.com 
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