
Odense I Kvalitetsbevidst svejsekoordinator
NMF Industries er i hastig udvikling og søger derfor en svejsekoordinator med sans for kvalitet. Du kommer til at indgå i et 
dygtigt og engageret team i en veletableret produktionsvirksomhed med mange års erfaring med fleksible og professionelle 
løsninger inden for pladebearbejdning. 

DINE PRIMÆRE ARBEJDSOPGAVER
Kvalitetsarbejde
· Ansvar for afvigelser, interne som eksterne
· Deltagelse i interne/eksterne kvalitetsmøder
· Deltagelse i teknisk gennemgang

Svejsekoordinering
· Sikring af gyldighed og egnethed af svejseres / operatørers certifikater.
· Udpegning af relevante WPS til produktionsgrundlaget.
· Sikring af at grundmaterialet og tilsatsmaterialet er kompatible.
· Forberedelse af krav til fugetildannelse, hvor det er nødvendigt.
· Instruktion i korrekt positionering, fiksering og ophæftning, hvor det er nødvendigt.
· Sørge for at virksomheden er dækket ind med WPQR og WPS.
· Udarbejdelse af svejseplaner / svejselog.
· Udførelse og godkendelse af heat-inputmålinger.
· Opfølgning på svejsearbejde, herunder stikprøver og vedligehold.
· Bidrage til udarbejdelse af tekniske dokumentationspakker. 
· Ad hoc opgaver.

DINE KVALIFIKATIONER
Du har erfaring fra en lignende stilling samt en relevant uddannelse som smed, svejser el. lign. Vi ser helst, at du er IWS-ud-
dannet, også selv om dette er sket for nyligt. Du er god til at visualisere og planlægge, og er erfaren bruger af Office-pakken, 
herunder Excel. Du har generelt flair for IT og er bekendt med ISO9001 og EN1090-1.
Det er vigtigt, at du har drive, arbejder målrettet og engageret med dine opgaver og er god til at kommunikere og inddrage 
andre – også når dette foregår på engelsk. Vi forventer, at du hviler i dig selv, er velfunderet og tager ansvar, gerne krydret 
med robusthed og humor.      

VI TILBYDER
En spændende stilling i en udviklingsorienteret virksomhed, hvor du får gode muligheder for at forme din hverdag og fremtid.  
Du bliver en del af et professionelt team i et uformelt miljø, hvor positivitet og nye initiativer værdsættes. Løn efter kvalifikationer. 

ER DU KLAR TIL AT GRIBE MULIGHEDEN?
Har du spørgsmål vedrørende stillingen er du velkommen til at kontakte Global Quality Manager,  
Merih Tesfamicael på mobil +45 21404716 eller på e-mail mgt@nmf.dk.  
Tiltrædelse snarest muligt, men vi venter gerne på den helt rigtige – ansøgninger evalueres løbende.

NMF Industries er en familieejet virksomhed, som siden 1999 har oparbejdet stor erfaring inden for pladebearbejdning af stål og aluminium. Det er en 
naturlig del af vores virksomhedskultur at være en seriøs og stabil underleverandør, som skaber størst mulig værdi for vores kunder. Vi stræber efter at 
levere en høj og ensartet kvalitet til den ønskede leveringstid.

At vi er familieejet betyder, at ejerne er med i den daglige drift af virksomheden, og at der ikke er langt fra beslutning til handling. Det vigtigste for os er, at 
vores kunder oplever os som en betroet samarbejdspartner. Flere af vores kunder har vi således haft et tæt samarbejde med siden virksomhedens start. 

NMF Industries er en del af Skovsager Group.


