
 
 

Kvalitets- och miljöchef 
Isiflo AB tillverkar rördelar/kopplingar till VVS grossister samt kundunika produkter i mässing. Våra kunder finns i hela 
Norden och delar av Europa. Verksamheten bedrivs i moderna lokaler med en automatiserad produktion. Isiflo AB ligger i 
Gnosjö och omsätter 160 msek med 50 medarbetare. Vi är certifierade mot ISO9001 och ISO14000. Företaget grundades 
1908 och ägs sedan 2006 av Aalberts N.V. i Nederländerna. 
 
Uppdragsbeskrivning 
Drivs du av att utveckla och stötta ditt team i deras dagliga arbete? Är du en specialist på kvalitet- och 
miljöarbete inom industriell? Arbetar du med hållbarhetsfrågor idag? Är du van att hantera kundreklamationer 
och interna avvikelser? Är du bra på att kommunicera och få kollegor att jobba mot samma mål? Drivs du av att 
hålla en hög servicegrad mot kund? Har du erfarenhet från metallbearbetning eller annan industriell 
tillverkning? 
Vi erbjuder en utvecklande roll där du får arbeta självständigt med frihet under ansvar på ett spännande 
företag med trevliga och kompetenta kollegor. Vi tillämpar kollektivavtal för både tjänstemän och 
kollektivanställda. 
 
Din roll som Kvalitets- och Miljöchef: 
Huvudsakliga arbetsuppgifter: 

• Strategiskt arbete med frågeställningar kopplade till företagets arbete med process och 
produktionskvalitet, miljö och hållbarhet. 

• Leda och utveckla arbetet inom kvalitets och miljö för ständig förbättring inom hela företaget. 
• Samordna och koordinera företagets kvalitets- och miljöarbete samt ledningssystem. 
• Ansvarig för myndighetskontakter inom miljö och tillstånd, bevaka och identifiera krav i relevant 

lagstiftning och standarder. 
• Stor påverkansmöjlighet att styra bolagets riktning/ge input i hållbarhetsfrågor i alla delar av bolaget. 

 
Din profil, Vem är du? 
Du är en god ledare som har intresse för företagets kommersiella utveckling, likväl som för kvalitets- och 
miljöarbete allmänt. Du är van att arbeta självständigt och driva dina frågor i bolaget, ta ansvar för att beslut 
fattas och rors i hamn. Du är analytisk med ett strukturerat arbetssätt och är van att agera kravställare till 
organisationen. Du är en god kommunikatör som med tydlighet och flexibilitet samarbetar med många 
medarbetare i olika delar av organisationen. 
 
Kvalifikationer/erfarenhet:  

- Utbildning eller relevant erfarenhet inom kvalitet eller teknik.  
- Kunskaper i mätteknik och ritningsläsning. 
- Erfarenhet av systematiskt kvalitetsarbete och bra teknisk förståelse.  
- God analytisk förmåga, självgående och ansvarstagande.  
- Strukturerat och systematiskt arbetssätt.  
- God kommunikations- och samarbetsförmåga.  
- Goda kunskaper i både svenska och engelska i tal och skrift.  
- Kunskaper i MS Office paketet och arbete i ledningssystem.  

 
Meriterande:  
Erfarenheter från skärande bearbetande och gjutning. Arbete och ansvar från kvalitets och miljöorganisation i 
producerande företag. 

Välkommen med din ansökan!  
Din ansökan skickar du till HR@isiflo.se, senast 2023-01-15 Vi tillämpar löpande urval, vilket innebär att tjänsten kan 
tillsättas tidigare. Information om tjänsten lämnas av Fredrik Jakobsson 0370-307933 eller Karin Bäckrud 0370-307937. 


