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Er du vores nye Quality Assurance Manager?

Brænder du for at arbejde med processer omkring  kvalitetssikring? 

Vil du være med til at sikre og have ansvaret for drift, optimering og vedligeholdelse af alle kval-
itetsaspekter hos Wiley X EMEA i tæt samarbejde med vores kollegaer i USA ved Wiley X Inc ? 

Er du optimistisk og udstråler positiv energi, som skaber følgeskab i organisationen? Så har du 
muligheden for at søge stillingen som Quality Assurance Manager hos Wiley X EMEA.

Du vil referere direkte til selskabets direktør, men i kraft af jobbet vil du have samarbejde på 
tværs af hele organisationen. 

SOM QUALITY ASSURANCE MANAGER  FÅR DU FØLGENDE ANSVARSOMRÅDER OG 
ARBEJDSOPGAVER
 •  Du skal proaktivt sikre drift, optimering og vedligeholdelse af alle kvalitetsaspekter med 

udgangspunkt i ISO 9001.

 •  Du skal proaktivt støtte direktørens rolle, støttet af ledelsesteamet, i at opfylde kval-
itetsmål baseret på ISO 9001.

 •  Du skal kontinuerligt vedligeholde ISO 9001, politikker og procedurer for at sikre over-
holdelse af standarder.

 •  Du skal håndtere og organisere statistikker og de dokumenterede understøttende data 
for at opfylde ISO 9001 krav såsom kundetilfredshed, rettidig forsendelse, minimere ud-
solgte produkter  og facilitere træning af organisationen.

 •  Du skal håndtere og organisere al dokumenteret information såsom statistik, testrap-
porter, certifikater, salgsdokumenter og inspektionsrapporter i koordinering med Wiley X 
Inc.
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 •  Du skal håndtere og/eller organisere alle IT-relaterede opgaver, der understøtter optim-
ering og opfyldelse af kvalitetsmål.

 • Du skal håndtere og organisere interne og eksterne audits i koordinering med Wiley X Inc.

 • Du skal håndtere og koordinere alle aspekter relateret til ISO 9001 med Wiley X Inc.

 • Du skal håndtere reklamationer fra B2B og B2C.

 • Du skal varetage virksomhedens GDPR-politik.

SOM QUALITY ASSURANCE MANAGER  FORESTILLER VI OS, AT DU HAR FØLGENDE FAGLIGE OG 
PERSONLIGE KVALIFIKATIONER
 •   Du har, eller har haft, en lignende stilling, hvor du har arbejdet med implementering, 

optimering og vedligeholde af forskellige kvalitetsaspekter i en organisation.

 • Engelsk på professionelt niveau.

 • Office 365 på brugerniveau.

 • Selvkørende og serviceminded.

 • Højt niveau af selvdisciplin samt en evne til at tage ansvar.

 • Analytisk og resultatorienteret.

 • Positiv selvkritisk og ambitiøs

 • En ren straffeattest.

 • Professionel og præsentabel ambassadør for Wiley X.

 •  Vi har kontor i Vemb i Vestjylland og af hensyn til stillingens karakter, tænker vi, at du 
ikke har mere end 45 min. kørsel hertil. 



YDERLIGERE  VIL DET VÆRE EN FORDEL, HVIS DU BESIDDER FØLGENDE FAGLIGE KVALIFIKA-
TIONER
 •  Din erfaring med de forskellige kvalitetsaspekter, har også været relateret til ISO 9001 

samt været i en global organisation.

 •  Du har flair for juridiske forhold relateret til dokumenteret information i en global organi-
sation.

 •  Du har flair for produktspecifikationer, teknikaliteter, testrapporter og certificeringer 
samt for optimering af disse.

 • Du har flair Dynamic 365 Business Central samt for IT generelt.

HVAD TILBYDER WILEY X?
Du bliver en del af en international virksomhed med en ambitiøs og udfordrende vækststrategi. Du 
får derfor en spændende hverdag, hvor tingene går stærkt og to dage sjældent er ens. Du bliver et 
særdeles vigtigt omdrejningspunkt i virksomhedens videre udvikling.

Hos Wiley X EMEA vil du blive tilbudt en stilling, hvor personlige såvel som faglige kvalifikationer 
vil blive udfordret og udviklet positivt. Hos os mener vi, at trivsel i vores arbejdsliv skaber resulta-
ter, når de rigtige personligheder og kvalifikationer er til stede. Derfor vil du blive tilbudt et ufor-
melt og moderne arbejdsmiljø med gode betingelser for udvikling, og for at nå vores fælles mål.

Herudover kan vi tilbyde: 
 •  Gode og konkurrencedygtige løn- og arbejdsforhold. Mulighed for stor selvstændighed og 

en ret til at sætte dit eget præg på jobbet. 

 • Et tæt samarbejde med hele vores organisation.

 • Stærk sparring med vores ledelsesteam. 

 • Gode arbejdsforhold og en flad organisationsstruktur. 

 • En aktiv personaleforening med mange arrangementer. 

Jobbet er en fuldtidsstilling på vores hovedkontor i Vemb.
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VIL DU VÆRE EN DEL AF WILEY X?
Så send din ansøgning og CV til arp@wileyx.eu mærket: “Quality Assurance Manager ”. Vi be-
handler alle ansøgninger fortroligt jf. gældende lovgivning. Læs mere om vores privatlivspolitik på 
wileyx.dk.

Hvis du har spørgsmål til stillingen, kan du kontakte Produkt Manager :
Mikkel Klausen: 96 93 03 49

DEADLINE FOR ANSØGNING
18. november 2022 - Vi holder samtaler løbende og ansætter, når vi har fundet den rette kandidat, 
så tøv ikke endelig ikke med at sende din ansøgning.

TILTRÆDELSE
Så hurtigt som muligt, men vi vil med glæde vente på den rigtige kandidat. 

HVEM VI ER
Vi er specialister indenfor sol- og sikkerhedsbriller og er et af verdens førende brands indenfor 
vores produkter til bl.a. offentlige myndigheder, outdoor og fritid. Brandets DNA er at levere sol- 
og sikkerhedsbriller, hvor brugerne får mere end hvad man ofte forventer sig af et par almindelige 
solbriller. 

Wiley X EMEA er en moderne, veletableret og fleksibel organisation med engagerede og kompe-
tente medarbejdere, der alle sætter en ære i at yde den bedste service og at arbejde med produk-
ter, som flytter standarderne inden for de markeder vi opererer i. 

Wiley X EMEA er et filialselskab af Wiley X Inc. CA. USA og har hovedkontor i Vemb, Danmark, 
hvorfra vi servicerer Europa, Mellemøsten og Afrika. Yderligere information om virksomheden kan 
findes på www.wileyx.dk.


