Växjö Småland Airport söker en Kvalitetschef
Växjö Småland Airport står inför stora utmaningar de närmaste åren. Det innebär att fokus på kvalitet och
styrning blir extra viktigt. Är du en av oss som utvecklar och förändrar flygplatsen?
Du har det strategiska och operativa ansvaret för att revidera alla delar i verksamheten. Som kvalitetschef är du
en viktig del i utvecklingen av flygplatsens kvalitetssystem. Vi har ett väl fungerande samarbete med andra
flygplatser där vi ingår i en revisionsgrupp som utövar revision på varandras verksamheter.
Uppgifter som bland annat ingår är:








Att leda och fördela arbetat på ett smart sätt.
Att driva och koordinera det dagliga revisionsarbetet.
Att utveckla och förbättra arbetssätt och processer.
Genomföra kvalitetsrevisioner såväl internt som hos våra underleverantörer.
Säkerställa att företaget följer lagar och förordningar.
Att styra och leda implementationerna och säkerställa god kvalitet.
Aktivt bidra i ledningsgruppsarbetet.

För att vara framgångsrik i denna roll har du säkert arbetat minst fem år inom kvalitetsarbete och du kan påvisa
goda resultat.
Goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift är ett krav.
Denna tjänst har ett nära samarbete med säkerhetsansvarig, driftchef samt andra flygplatser vilket kräver
lyhördhet och god samarbetsförmåga. Vi värderar personliga egenskaper högt och söker efter en person som är
resultatorienterad, kommunikativ och därmed får med sig medarbetarna mot uppsatta mål. Du är affärsmässig
och kundorienterad samtidigt som du arbetar aktivt med utveckling av befintliga och nya processer.
Du rapporterar till VD och ingår i företagets ledningsgrupp.
Låter det intressant? Skicka då in din ansökan så snart som möjligt.
Tjänsten är en tillsvidareanställning med placering på Växjö Småland Airport.
Skicka in din ansökan idag då tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. Vid frågor om tjänsten är du
välkommen att ringa VD Ulf Axelsson, tfn 0470- 75 85 10 eller Anna-Karin L Boman, Annpocon AB 070 60 60 613
som vi samarbetar med i denna rekrytering. Sista ansökningsdag 2017-04-23.
Välkommen att skicka din ansökan via denna länk www.annpocon.se
Växjö Småland Airport ska tillvarata och utveckla kommunikationen med flyg till och från Växjö och därigenom bidra till regional utveckling och
tillväxt.
Flygtrafik till Växjö har förekommit sedan 1930-talet och dåvarande Växjö flygplats invigdes 1975 och är placerad strax nordväst om Växjö stad.
Flygplatsen har sedan starten ägts av Region Kronoberg, Växjö kommun samt Alvesta kommun. Ingen annan flygplats i sydöstra Sverige kan
uppvisa ett lika stort upptagningsområde som Växjö Småland Airport. Inom tio mil radie når man fler än 700 000 människor. Trafiken har idag en
inriktning på inrikestrafik till och från Stockholm, utrikes reguljärtrafik, charterresor samt ”Low cost” resor.
Idag är vi 40 medarbetare där flertalet arbetar inom den operativa verksamheten.

