
 

Quality Manager  
 
Vil du være med til at udvikle kvalitetsfunktionen hos GRAS - en af verdens førende producenter af 
målemikrofoner? Og har du gennemslagskraft og erfaring fra en lignende rolle, måske endda fra en 
produktionsvirksomhed? Så er du måske den person vi leder efter til vores nyoprettede stilling som 
Quality Manager.   
 
At levere højteknologiske kvalitetsprodukter til vores voksende antal kunder er uhyre essentielt for 
os og derfor er tiden nu kommet til at udvide den nuværende funktion som Quality Coordinator til en 
fuldtids Quality Manager. I rollen er der en unik chance for, at sætte dit præg på vores kvalitetssikring, 
hvor du får ansvaret for at vi følger vores processer og procedurer. GRAS er en international 
virksomhed, hvor al vores udvikling og produktion foregår på adressen i Holte. Vores organisation 
er meget uformel og vi lægger vægt på fleksibilitet og en stor grad af frihed under ansvar. 
   
Jobbet 
Som Quality Manager bliver du overordnet ansvarlig for, at kvaliteten altid er i top og lever op til 
vores standarder. Vi arbejder under standarden ISO9001 og har en akkreditering ISO17025. Du 
bliver ansvarlig for at gennemføre audits, samt for at udarbejde intern kvalitetsstyringstræning og 
uddannelse af medarbejdere. Det bliver desuden Quality Managerens ansvar, at sikre kvaliteten af 
materialer fra leverandører til produktion, samt at sikre kontrol og kalibrering af måleudstyr. Sidst 
men ikke mindst, skal du stå i spidsen for vores kvalitetssystem og andre igangværende 
forbedringsprojekter. Du kommer til at referere til vores VP Operations og får stiplet linje til vores 
CEO. 
 
Dine arbejdsopgaver 

• Daglig håndtering og behandling af afvigelser og kundereklamationer 

• Gennemførsel af interne og eksterne audits 

• Ansvarlig for intern uddannelse og træning af medarbejdere 

• Projektleder på udvikling af vores kvalitetssystem samt forbedringsprojekter 

• Sikring af kvaliteten af materialer samt kalibrering af måleudstyr 

Dig som person 
Vi forestiller os, at du har en teknisk uddannelse og dokumenteret teknisk og praktisk erfaring 
indenfor mekanik og elektronik. Du har arbejdet i en kvalitetsfunktion, og det er en fordel hvis du har 
projektledererfaring og meget gerne erfaring fra en produktionsvirksomhed. Du arbejder 
uproblematisk i Officepakken og behersker dansk og engelsk i skrift og tale. 
 
Som person er du god til at samarbejde bredt i organisationen og kan kommunikere på alle niveauer. 
Du har empati og pædagogiske evner, men samtidig har du pondus og er vedholdende og kan 
komme igennem med dine ideer og dit budskab. Du arbejder struktureret og formår at afslutte de 
ting du igangsætter. 
 
Ansøgning 
Send din ansøgning inkl. CV på mail til Job@gras.dk inden den 17/11-2019. Ønsker du yderligere 
oplysninger om jobbet, er du velkommen til at henvende dig til VP Operations Steen Eriksen på 
telefon 51 53 82 95. 
 
GRAS er en global virksomhed, repræsenteret i mere end 40 lande. Vi udvikler og sælger 
målemikrofoner i verdensklasse og har siden starten i 1994 opnået international anerkendelse.  
Virksomhedens grundlægger Gunnar Rasmussen har i over 60 år bidraget til ny viden om lyd og 
vibration. GRAS har en bred kundeportefølje, der består af virksomheder inden for fly-, bil- og 
elektronikindustrien samt audiologi og telekommunikation. 
Virksomheden ligger i Holte på Skovlytoften 33. Vi har over 110 medarbejdere og flere er på vej. Se 
mere på www.gras.dk. 
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