
 

Vestas er en global markedsleder inden for vedvarende energiteknologi. Vi tilpasser vores 
løsninger til det konstant skiftende marked inden for vedvarende energi. Bliv en del af 
Vestas i dag, hvis du ønsker at påvirke og forandre vores fremtid. 

Konvertere og kontroller > Konverter & NPI-fabrik Hammel > Produktionskvalitet 
Vestas Manufacturing A/S er en uafhængig forretningsenhed i Vestas Wind Systems A/S. 

En del af Vestas Manufacturing er Vestas Converter & NPI Factory. Converter er ansvarlig for den 
globale produktion af converter-enheder og elektronik-moduler og har fabrikker i Europa og Asien. 

Vestas Converter & NPI Factory ligger i Hammel, hvor vi udvikler, producerer og modner vores nye 
converter-enheder og elektronik-moduler, før vi overfører de nye teknologier til interne og eksterne 
fabrikker over hele verden. 

Kvalitetsafdelingen arbejder primært direkte med vores produktionslinjer, supporterer med 
kvalitetsløsninger til produktionslinjer, test og introducerer nye produkter. 

Som SQA kvalitetstekniker kommer du til at fokusere på vores elektronik produktion. Du vil blive en del 
af Quality Control tilhørende kvalitetsafdelingen, og du vil referere til teamlederen for Quality Control.  

Hovedansvar 

• Drive kvalitetsresultater og præstationsforbedringer i hele organisationen 
• Supportere leverandørkontrolplaner og overvåge, vedligeholde og forbedre processen gennem 

statistiske proceskontrol- og kapabilitetsundersøgelser 
• Ansvarlig for rettidig udførelse af korrigerende handlinger baseret på leverandørens 8D'er. 
• Sikre validering af ændringer i produkter og processer fra leverandøren (PPAP/FFF) 
• Sikre planlægning af kvalitetsforbedringer hos leverandøren 
• Supportere problemløsningsprocessen (8D) hos leverandøren 
• Rapportere status for leverandørkvaliteten til kvalitetschefen 
• Sikre at leverandøren har en acceptabel omsætningshastighed 

 

Dine kvalifikationer 

• Du er uddannet som elektroniktekniker eller elektronikfagtekniker 
• Du har mindst 3-5 års erfaring inden for elektronikproduktion, gerne fra en international 

produktion med stor kompleksitet 
• Du har en god forståelse for kvalitetsværktøjer og brugen heraf 
• Du har gode kompetencer inden for produktverifikation og validering 

 

Kompetencer 

• Du kan kommunikere klart og præcist på engelsk, både mundtligt og skriftligt. Det er en fordel, 
hvis du kan skrive og læse dansk 

• Du er vedholdende, beslutsom og undersøgende i dit arbejde, og du er ihærdig af natur 



 

• Du er nysgerrig og ivrig efter viden 
• Du har gode IT-færdigheder og er en erfaren bruger af Microsoft Office-pakken. Det er en 

fordel, hvis du har kendskab til SAP 
• Du kan arbejde i et dynamisk miljø, hvor der er store forventninger til de fastsatte mål 
• Du har et højt niveau af kommunikations- og samarbejdsevner 

 

Vestas tilbyder 

I jobbet kan du bruge dine erfaringer og kompetencer i en moderne virksomhed i vækst. Du skal bidrage 
til styrkelsen af Vestas’ position på nøglemarkeder med fremragende vækstperspektiver. Som en del af 
Vestas kan du udvikle din karriere i et inspirerende miljø hos en global virksomhed inden for bæredygtig 
energi. Vi værdsætter individuelle initiativer, ønsket om at påtage sig ansvar og den rigtige balance 
mellem kreativitet og kvalitet i alle løsninger. Hos Vestas er din succes vores succes. 

 

Yderligere Information 

Det primære arbejdssted er Hammel, Danmark. 

 

Ansøgning og kontakt 

JKS CAREER varetager rekrutteringsprocessen for Vestas, og er du interesseret i at søge denne 
spændende stilling, bedes du sende en ansøgning, CV samt relevante bilag via Søg stillingen nedenfor. 
Ansøg hurtigst muligt, da vi holder samtaler løbende.  

Grundet persondataforordningen modtager vi ikke CV og ansøgning på mail.  

Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte chefkonsulent Ann-Michelle Buus 
Trebbien på tlf. +45 3085 1327. 

 


