
Gandalf Distribution söker kvalitetsansvarig till vårt
kontor i Göteborg

Vi söker dig som har/är;

Kvalitetsansvarig
2021/04/16 GÖTEBORG
Gandalf Distribution AB

• Ett högt eget driv, initiativförmåga och är ordningsam samt strukturerad.
• God kommunikativ förmåga i svenska och engelska, såväl i tal som i skrift.
• God kunskap inom Excel med även inom resterande av Office-paketet.
• Att du brinner för kvalitetsarbete och administration som kommer med det.
• Utbildning / arbetserfarenhet inom arbetsuppgifternas områden är meriterande.

Vi erbjuder dig:

Vi erbjuder ett mycket spännande och utvecklande arbete i ett företag som alltid strävar framåt och vill utvecklas. 
Du kommer till en arbetsplats där professionalism och kvalitet är ledorden. 

Tjänsten är tillsvidareanställning på heltid. Placeringsort på vårt kontor i Göteborg (Mölnlycke).

Sedan 2017 är Gandalf Distribution AB en del av ELKO Group, med verksamhet i 11 länder. Vi importerar, marknads-
för och säljer IT relaterad hårdvara, mjukvara samt konsumentelektronik till återförsäljare och systemintegratörer 
i Sverige, Danmark, Finland, Norge och Island. Med över 35 års erfarenhet inom distribution vet vi vad som krävs. 
Gandalfs nära samarbete med ledande leverantörer och kunder ger en stabil grund och perfekta förutsättningar för 
lönsamma affärer.

Skicka din ansökan via epost senast 2021/05/14. Vi vill att din ansökan består av CV samt personligt brev.

OBS! Märk din ansökan med “Kvalitetsansvarig21GBG”, både i ämnesraden och på handlingarna.
Du skickar din ansökan till: jobb.inkop@gandalf.se

Gandalf Distribution växer stadigt och behöver utöka inköpsorganisationen för att möta återförsäljarnas krav på den 
nordiska marknaden. Därför söker vi nu en kvalitetsansvarig för att stärka upp vår inköpsorganisation.

Dina arbetsuppgifter:

Du kommer att vara ansvarig för att säkerställa dokumentation och kontroll på Gandalfs produkter och 
leverantörer. Krav som ställs utifrån lagar, policys och branschens riktlinjer omsätts till rutiner och implementeras, 
genomförs och följs upp.

Kontaktperson gentemot myndigheter och en resurs vid godkännandet av nya leverantörer. Du kommer att delta 
i kvalitetsförbättrande projekt och du arbetar med ständiga förbättringar. Det är av stor vikt att ditt arbete sker i 
nära samverkan med övriga funktioner inom företaget såsom exempelvis inköp och produktutveckling.
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