CODAN Stillingsopslag
Projektleder til Teknisk afdeling: Medico- og plastteknik
Jobbet
Med reference til Lederen af Teknisk afdeling vil du være ansvarlig for, at produkt- og procesdesign opfylder
standarder i virksomheden og myndigheders krav, samt at produktemner fremstilles effektivt og rationelt.
Du styrer og gennemfører projekter for vores sprøjtestøbeforme: Design, ombygning, konstruktion og vedligehold.
Endvidere sikrer du opretholdelse af vedtagne retningslinjer i henhold til kvalitetsstyringssystemet i forbindelse med
støbetekniske produkter/konstruktioner og andre udviklingsopgaver. Derudover vil dine arbejdsopgaver være:
•
•
•
•
•
•
•

Sikre optimale rutiner omkring vores sprøjtestøbeforme
Gennemføre opgaver i forbindelse med projekter for løbende at sikre og forbedre
Produktkvalitet og processtabilitet
Deltage i modtagelse, afprøvning og overlevering af nyt/ændret udstyr
Sikre komplet formdokumentation for planlagte og gennemførte opgaver
Styring og opdatering af reservedelsindkøb
Løbende opdatering af formenes tilstand for beslutning om renovering eller nyinvestering
Stå for kommunikationen med CODAN-kolleger i Tyskland og andre leverandører vedrørende støbeforme

Dine kvalifikationer
Gerne konstruktør eller teknisk designer med værktøjsindsigt, polymerteknologi og almen teknisk viden.

Dine personlige egenskaber
•
•
•
•

•

Samarbejdsvillig
Kommunikerer åbent
Tager velovervejede beslutninger
Ansvarlig
Taler og skriver på engelsk og gerne tysk.

CODAN Medical ApS producerer engangssprøjter, og er et selskab i CODAN Companies, der er ekspanderende
og arbejder i et internationalt miljø. Der er i dag ca. 1500 medarbejdere, hvoraf de 200 er beskæftiget i henholdsvis
Espergærde og Rødby. CODAN Companies har mange års erfaring med produktion, markedsføring og salg af
internationalt anerkendte medicinske engangsartikler og er certificeret i henhold til EN/ISO 13485.
CODAN Medical ApS tilbyder et selvstændigt job i en virksomhed, hvor egen produktudvikling og produktion giver
rige muligheder for fleksible brugerorienterede projekter. Vi vægter robusthed og troværdighed meget højt, og vi
arbejder for stabile forbedringer af de fælles forretningsresultater.
Send din skriftlige ansøgning på engelsk til Michael Müller. Alle ansøgninger behandles fortroligt.
CODAN Medical ApS
Færgevej 4
DK-4970 Rødby
hr@codanmedical.dk
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