Vårt mål är att underlätta våra kunders dagliga arbete i sjukvården.
Det gör vi genom att erbjuda ett brett utbud av medicinsk utrustning
och förbrukningsprodukter. Vi menar att ”Kunskap gör skillnad” och lägger fokus på att utbilda
kunder och användare. Mediplast har en stabil tillväxt och söker ytterligare medarbetare till vårt QAteam:

Kvalitetskoordinator med erfarenhet från medicinteknik
Vi erbjuder en varierad roll i vårt QA-team där du får huvudansvar för vår process för
dokumentkontroll och kundreklamationer för våra distributionsprodukter. Inom dokumentkontroll
får du uppgiften att ta fram, uppdatera och distribuera dokument inom vårt QEMS-system. Den
andra delen av din roll innebär dokumentation, utredning och korrigerande åtgärder i enlighet med
vår process för avvikelsehantering. Du agerar även support vid interna revisioner.
Du har god förståelse för hur kvalitetsstandarder fungerar och hur man jobbar med dem. Vi är
certifierade enligt ISO 13485 och ISO 14001 och du motiveras av att bidra till ett kvalitetssystem som
stödjer våra långsiktiga mål. Din roll innebär många kontaktytor, internt har du ett nära samarbete
med flera roller och externt med kvalitetsfunktionerna hos tillverkare. Du tycker om att dela med dig
av din kunskap genom ett nära samarbete med verksamheten och genom att hålla interna
utbildningar.
Du har något års erfarenhet av arbete med ISO-standars och det är meriterande med erfarenhet från
medicintekniska direktivet och andra regelverk. Du är duktig på att skriva och redovisa teknisk
kvalitetsdokumentation, på både svenska och engelska. Det är meriterande med arbetslivserfarenhet
från sjukvårdssektorn. Har du erfarenhet av dokumenthanteringssystem är det positivt. Om du är en
person som trivs med att arbeta i team men ändå gillar eget ansvar och att självständigt driva dina
projekt, så har vi en plats till dig i vårt team.
Om du har frågor, vänligen kontakta;
QA/RA-chef Eva Lundberg, eva.lundberg@mediplast.com eller +46 730 80 70 40
HR-chef Agneta Söderling, agneta.soderling@mediplast.com.
Skicka ditt personliga brev och CV till job@mediplast.com, välkommen med din ansökan och CV
senast 2019-01-13.

Mediplast – en ledande Nordisk leverantör av medicintekniska produkter. Mediplast är ett svenskt företag
som arbetar med både egna produkter och distributionsprodukter. Vi har försäljningskontor i alla de Nordiska
länderna, tre produktionsenheter (Danmark, Finland och Italien) och vårt huvudkontor ligger i Malmö. Vår
omsättning är ca. 650 MSEK. Mediplast är en del av AddLife koncernen, AddLife är noterad på NASDAQ OMX
Stockholm.

