
Teamleder til afdeling for måling
Kvalitetssikring – ledelse – udvikling – Sønderjylland

Ramsdal søger til en meget spændende virksomhed i metalindustrien en teamleder til en ledelses-og udviklings-
opgave afdelingen for måling. Hvis du finder det interessant at udvikle målemetoder til geometrisk kontrol af 
egenproducerede produkter og sikre, at dit team er velmotiveret og- kvalificeret -  så er jobbet som teamleder 
noget for dig. Vi søger dig, der genkender sig selv i ovenstående – en løsningsorienteret innovativ person med 
erfaring i ledelse, måleteknik og kvalitetskontrol, som har mod på at opsøge, udfordre og udvikle virksomhedens 
målemetoder og- systemer.

Motiveret for ledelse og mennesker
Som teamleder refererer du til kvalitetschefen og har en bred samarbejdsflade i forhold til interne og eksterne 
samarbejdspartnere. Du forventes i funktionen at være proaktiv, udfordre og stille spørgsmål – til f.eks. nuværende 
praksis og metoder – og du forventes sammen med dine medarbejdere at løfte det faglige niveau i arbejdet.

Blandt dine opgaver er
• Daglig ledelse af medarbejderne i teamet – herunder planlægning af opgavefordeling og- flow, afholdelse af 

personalemøder og MUS-samtaler m.v.
• Kompetenceudvikling af teamets medarbejdere og sikring af motivation og et højt fagligt niveau, både  

generelt og hos den enkelte
• Sikring af de rigtige målemetoder og- udstyr, herunder sikre, at udstyr og programmer konstant er up to date 

iht. standarder
• Sikre en proaktiv tilgang til udvikling af opgaveløsningen gennem fx kritisk og kvalificeret dataanalyse,  

herunder udarbejdelse af relevante statistikker
• Være sparringspartner og rådgiver mht. valg og indkøb af måleudstyr, samt sikre at metoder, programmer og 

udstyr er ”state of the art”
• Skabe, standardisere, dokumentere og optimere måleprocedurer
• Sikre løbende vedligehold, kalibrering, fejlopretning og dokumentation af måle- og procesudstyr
• I jobbet får du mulighed for at realisere dine egne idéer og se dem anvendt i praksis, i en flad organisation 

med frihed under ansvar.

Om dig
Den nye teamleder er formentlig uddannet måletekniker eller har tilsvarende tekniske kvalifikationer, har doku-
menterede kompetencer inden for metrologi på et højt niveau og har tæft for statistisk dataanalyse. Du kan enten 
være en erfaren tekniker/måletekniker eller en yngre ingeniør, som ønsker at prøve kræfter med ledelse. Ideelt set 
har du erfaring fra lignende stilling inden for præcisionsfremstilling og har derigennem arbejdet med præcision og 
de skarpe krav, som ligger i disse opgaver. Du er teknisk nysgerrig og er interesseret i at sætte dig ind den rele-
vante del af markedet for måleudstyr og- programmer. Du har flair for sprog og behersker som minimum engelsk 
og dansk i skrift og tale.

Som person er du kommunikerende, udadvendt og du trives generelt med mennesker. Endvidere er du
• Struktureret og detaljeorienteret
• Fleksibel og samarbejdsvillig
• Proaktiv og motiveret af problemløsning og procesforbedring
• Positiv og ansvarlig

Vil du vide mere
Ring eller skriv til Jan Thomsen, Ramsdal Executive (4040 7719 / jth@ramsdalgruppen.dk) eller Carsten Andersen 
(2815 6844 / ca@ramsdalgruppen.dk). 
Når du er klar kan du uploade din kortfattede ansøgning og CV her. 
Vi arbejder løbende med de indkomne ansøgninger, så reager gerne hurtigt!

Vores klient
… er en højteknologisk international metalbearbejdende virksomhed, som er en markedsdominerende spiller 
inden for sit felt. Du får i givet fald et job i en ambitiøs og spændende virksomhed med gode muligheder for 
personlig og faglig vækst samt stor indflydelse på udviklingen i fagområdet. Ud over en spændende stilling samt 
løn, der afspejler dine kvalifikationer, bliver du en del af et firma, der prioriterer gode arbejdsbetingelser for sine 
medarbejdere. Derfor tilbydes der blandt andet målrettede kurser/efteruddannelse, pensionsordning, sundheds-
forsikring mv.
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