
 
 
 
 

Precomp Solutions är ett företag med fokus på utveckling, tillverkning och försäljning av avancerade och sammansatta 
plåtdetaljer för fordons- och verkstadsindustrin. Företaget är ett av Europas ledande inom avancerad plåtbearbetning 
med finklippning som specialitet. Våra kunder finns främst inom fordonsindustrin men även ett flertal andra branscher 
finns representerade. Företaget är certifierat enligt IATF 16949 samt ISO 14001. 
Precomp Solutions består av produktionsenheter i Sverige och Bulgarien och omsätter 190 MSEK och har 145 anställda 
varav 90 anställda i Sverige. 
 

Kvalitetstekniker 
I arbetet som Kvalitetstekniker ansvarar du för kvalitetssäkra nya produkter, mätutrustning, statistisk 
uppföljning. Du har den direkta kontakten med kund, leverantör avseende såväl PPAP, APQP som löpande 
kvalitetsärenden. Arbetet innefattar daglig service mot företagets avdelningar som att deltaga i utveckling 
av företagets kvalitetsarbete. Avdelningen består av 6 personer och du utmanas såväl av nya produkter 
tillika kundkrav enligt IATF 16949 och ISO 14001. Tjänsten är placerad i Ulricehamn men resor till vår 
produktionsenhet i Bulgarien kan förekomma. 
 
Arbetsuppgifter: 

• Kvalitetsavdelningens del i projekt utifrån projektplanen, APQP, Styrplan, IMDS, PPAP, MSA, 
Kontrollkort, kontrollritningar, leverantörers PPAP 

 

• Att upprätta och uppdatera erforderliga styrande dokument avseende miljö och kvalitet för nya och 
befintliga produkter 
 

• Att utvärdera och om möjligt utveckla befintlig mätutrustning och mätmetoder i produktion vid nya 
projekt och befintliga produkter 
 

• Drivningsansvarig och tillika initiera, utfärda omedelbara åtgärder vid kund och 
leverantörsreklamationer så att uppsatta tider innehålls i enlighet med kundkrav 
 

• Extern & Internrevisioner enligt föreskrifter i företagets Miljö och Kvalitetshandbok 
 

Kvalifikationer: 

Du har goda erfarenheter av mättekniskt arbete, ritningsläsning (GPS), Statistik (SPC). Goda kunskaper i 
Microsoft Office, ett stort intresse för teknik och gärna erfarenhet av kundkrav inom fordonsindustrin  

Din personlighet, attityd, energi och förmåga att få saker och ting gjorda är av stor vikt 

 

Om du har mer frågor om tjänsten, kontakta vår kvalitetschef Christian Andersson, 070 238 43 14 eller 
christian.andersson@precomp.com 

Vi vill gärna ha dina skriftliga ansökningshandlingar märkt ”Kvalitetstekniker” senast 2019.06.07 till 
anita.lundh@precomp.com eller till nedanstående adress:  

Precomp Solutions AB 
Att: Anita Lundh 
Box 194 
523 24 ULRICEHAMN 

mailto:christian.andersson@precomp.com

