Nortek utvikler og produserer vitenskapelige instrumenter som måler vannhastighet. Vår produkter
er basert på Doppler prinsippet og bruker ultralyd til å registrere endring i frekvens. Våre
instrumenter brukes av havforskere og ingeniører og vi har levert produkter til over 80 land. Vi er
nå i ferd med å bevege oss inn på nye anvendelsesområder innen shipping og den maritime industri.
Nortek er privateid og har 110 ansatte med hovedkontor på Rud utenfor Oslo og med datterselskaper
i USA, UK, Kina, Brasil, Frankrike, Nederland, Japan og Australia.

Teknisk kvalitetssjef
Jobb beskrivelse
Nortek AS har opparbeidet seg en ledende posisjon i markedet for oseanografiske instrumenter ved aktivt å
anvende Doppler prinsippet til måling av bevegelse. Dette har vi klart gjennom innovasjon, produktkvalitet og
kundefokus. Til å hjelpe oss med å holde fokuset på kvalitet også når vi nå skal vokse videre, søker vi en dyktig
og initiativrik teknisk kvalitetssjef.
Norteks virksomhet er basert på kompleks teknologi, og både produktutvikling og produksjon skjer under
samme tak på Rud utenfor Oslo. Som kvalitetssjef i Nortek vil du være med å påvirke alle ledd i bedriften, men
hovedfokus vil være på oppfølging av underleverandører i inn- og utland, tekniske produksjonsprosesser, og
overgangen mellom utvikling og produksjon. Vi er i dag sertifisert i henhold til ISO 9001:2015 og har som mål å
beholde sertifiseringen også i framtiden. Fremtidige utviklingsmuligheter inkluderer muligheten for å arbeide
internasjonalt med nye produksjonsprosjekter
Vi ser etter en teknisk leder og din bakgrunn må inkludere en ingeniørutdannelse innen et relevant fagområde.
Du må også ha erfaring fra en produksjonsbedrifter og ha jobbet med moderne produksjonssystemer og tiltak
for forbedring som f.eks ”lean manufacturing”
Stilingen som er kvalitetssjef krever tverrfaglig arbeid på tvers av en etablert organisasjon. Dette setter store
krav til initiativ, men også til samarbeid og fleksibilitet. Direkte erfaring fra denne type arbeid er derfor en klar
fordel.
All kommunikasjon med datterselskapene er på engelsk og det samme gjelder det skriftlige arbeidsspråket.
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