
HellermannTyton AB är ett helägt dotterbolag till HellermannTyton Group med bas i London. Koncernen har bolag i 39 länder med en total omsättning på ca 11 miljarder 
SEK. HellermannTyton AB har dotterbolag i Norge och Ryssland samt filialer i Finland och Danmark med en sammanlagd omsättning på ca 500 miljoner SEK. Från Sverige 
distribuerar vi våra produkter via lager direkt till samtliga kunder i Sverige, Norge, Finland och Danmark. Vi är ledande på att organisera kabel och ledning med 
produkter och system inom områdena – skydda, fästa, märka, bunta och koppla. Våra kunder är främst fordonsindustrin, övrig industri samt elinstallatörer & energiverk 
genom elgrossister.

Customer Quality Manager

I denna roll kommer du vara tidigt inkopplad i olika utvecklingsprojekt mot kunder inom Automotive och övrig industri. Våra 

kunder har högt ställda krav på produktutveckling och på att våra produkter uppfyller de standards och krav som ställs inom 

fordonsindustrin. Du koordinerar kvalitetsarbetet mellan kund och våra globala produktionsenheter. Genom ständiga 

förbättringar driver du utvecklingen av kvalitetsarbetet. Du kommer ha en specialistroll och ingå i vår operativa avdelning, med

totalt 20 medarbetare. 

Exempel på ansvarsområden:

Proaktivt arbeta med kvalitet tillsammans med våra kunders Supplier Quality Managers, i kundmöten, samt i kundernas 

webportaler.

Uppföljning och analys av kvalitetsavvikelser, rapportering enligt 8d.

Driva kvalitetsärenden initierade från kund mot våra globala produktionsenheter

Utveckling och förankring av befintliga och nya arbetsprocesser för att öka kvaliteten i kundleveransen

Koordinera prototyptillverkning hos kunder

Verka som företagets specialist inom fordonsindustrins kvalitetsstandarder

Din bakgrund:

Teknisk högskoleutbildning eller motsvarande kompetens med inriktning mot kvalitet

Erfarenhet av kvalificerat kvalitetsarbete inom fordonsindustrin 

Meriterande med goda kunskaper kring fordonsindustrins kvalitetsstandarder, samt vana att koordinera kvalitetsarbete i 

internationella miljöer

Du arbetar strukturerat, självständigt och som person är du positiv, driven, ansvarstagande. Du är flexibel med god förmåga att 

koordinera, samarbeta och kommunicera. Du uttrycker dig väl på svenska och engelska i både tal och skrift. 

Vi erbjuder:

Du kommer arbeta på vårt kontor i nya ljusa lokaler i Göteborg/Västra Frölunda. Vi har ett välkänt, marknadsledande 

varumärke med gott rykte i branschen. Ett fritt och självständigt arbete med goda villkor, där vilja och resultat premieras. Vi 

har ett kvalitativt, konkurrenskraftigt och kundanpassat produktutbud, som gör varje produkt till en god affärsmöjlighet. 

Samarbetet internt karaktäriseras av stort engagemang och hög kompetens, med en kultur och värdegrund, som lett till låg 

personalomsättning.

Närmare information:

Vill du veta mer om tjänsten är du välkommen att besöka företagets hemsida www.hellermanntyton.se eller kontakta vår 

operativa chef Stefan Tillå: stefan.tilla@hellermanntyton.se , Tel: 0701-710 944

Din ansökan inklusive CV och personligt brev skickar du till ovanstående e-mail. Märk din ansökan med ”Customer Quality 

Manager”. Sista ansökningsdag: 15:e Januari 2020.

- till vårt Göteborgskontor


