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CE-Kvalitetssikringskoordinator
Hos Wahlberg Motion Design i Aarhus kommer ordrerne ind fra hele verden. Vores produkter er rettet mod
underholdningsbranchen som anvender dem til at skabe bevægelses -effekter på messer, shows, museer,
kunstinstallationer og scenen. De unikke design-løsninger, Wahlberg producerer, har skabt genklang på grund af
teknisk enkelhed og en priskvalitet, der kan matche branchens bredde.
Alle Wahlbergprodukterne er Made in Denmark, og i dialogen med et bredt netværk af produktionsselskaber og
lysdesignere/programmører udvikles produkterne løbende med henblik på at kunne løse tidens nye krav. Wahlberg
Motion Design har en eksportandel på 97 %, og arbejder nationalt sammen med virksomheder som DR, Moesgaard
Museum, Aarhus Teater og Smukfest.
Virksomheden udvikler sig i hast disse år og vi er i en stærk proces med kvalitetssikring af produkter og
arbejdsprocesser. Aktuelt søger vi en person, der med en teknisk baggrund som ingeniør eller elektronikspecialist,
kan varetage koordinering af CE-kvalitetssikring. Væksten i virksomheden giver mange muligheder på sigt i stillingen
for at inddrage yderligere ansvarsområder, ligesom der vil komme flere kolleger i udviklingsafdelingen de kommende
år.
Arbejdsopgaverne omfatter især:
- At koordinere og udføre kvalitetssikring samt CE, og eventuelt UL og CSA mærkning af elektriske maskiner indenfor
maskin-, lavspændings- og EMC direktivet.
- At udføre risikovurderinger i henhold til CE.
- Standardisere i henhold til IEC, ISO og DS.
- Dokumentation og vejledning internt i organisationen om relevante aspekter.
- Tæt samarbejde med ledelse og udviklingsafdeling om kvalitetsarbejdet.
Din baggrund:
 Du har kendskab til maskin-, lavspændings- og EMC direktivet samt erfaring og interesse til standarder,
herunder love og regler indenfor CE og UL området.
 Arbejder systematisk og struktureret med alle typer af opgaver.
 Din faglige baggrund er solid indenfor ingeniørfaget eller lignende
 Du har arbejdet indenfor underholdningsindustrien.
 Du har let ved at orientere dig indenfor nye produkter og kan kommunikere dine løsninger til de nærmeste
kolleger.
Wahlberg Motion Design er vokset ud af Midtbyens kreative miljø til moderne rammer i Højbjerg med gode
faciliteter til strømlinet produktion. Vi er 16 ansatte med forskellig faglig baggrund, og trives med en uformel tone
og fælles frokostordning.
Vi glæder os til at læse din ansøgning og vende ideer og muligheder med dig. Henvend dig på job@wahlberg.dk eller
direkte til CEO, Mads Wahlberg på mads@wahlberg.dk/ tel. 8618 1420

http://wahlberg.dk

