
Projekt och Kvalitetstekniker till 
HordaGruppen 

 
Vi söker en projekttekniker till HordaGruppen AB.  Är du intresserad av varierande 
arbetsuppgifter? Är du dessutom en naturlig lagspelare?  
Ta då kontakt, för vi söker nu en projekttekniker med fokus på kvalitetsfrågor. 
 
HordaGruppen är en underleverantör till en rad världsledande kunder inom främst fordon, och 
verkstadsindustrin som tillverkar produkter i polymera material. Vår erfarenhet sträcker sig snart 50 
år bakåt i tiden då vi levererat avancerade produkter där vi kombinerar olika material till 
sammansatta komponenter. Vi erbjuder att vara med våra kunder från idé till färdig produkt, där vi 
kan hjälpa till med produktutveckling samt prototyp- och serie-tillverkning. Våra kompetenser är: 
Formblåsning och formsprutning i plast, formsprutning av gummi och gummi/metall, extrudering och 
dornvulkning av gummislang samt montering.  
 
Vi har de senaste åren satsat mycket på automatisering för att hitta konkurrenskraftiga lösningar ofta 
i kombination med vision-system och pokayoke-lösningar.  
Bolaget har verksamheter i Bor och Horda i Sverige, Bielsko-Biala i Polen och Suzhou i Kina. 
Bolaget är certifierat enligt IATF-16949, ISO-9001, ISO-14001 och ingår i industrikoncernen, AnVa 
Industries. 
 

Arbetsuppgifter 

Som projekt och kvalitetstekniker hos oss är du en del av vår projektorganisation. Du ansvarar 

och följer upp PPAP leverans till kund, genom tätt samarbete med vår teknikgrupp. Ditt 

dagliga arbete kommer innebära nära dialog med kunder och leverantörer. Du granskar och 

följer upp våra leverantörers projekt.   
 
Tjänsten omfattar främst följande arbetsuppgifter:  

 Ansvara för sammanställning, leverans och granskning av PPAP. 

 Ansvara för uppföljning och granskning av våra leverantörer 

 Löpande kontakt med leverantörer och kunder 

 Utföra och dokumentera intern provning 

 Utveckla företagets interna möjligheter till mätning. 

 Besöka kunder & leverantörer, resor inom Sverige samt utomlands kan förekomma. 

 Medverka vid kvalitetsrevisioner.   

 
Då vi är ett expanderande bolag erbjuder vi dig att växa och utvecklas med oss! Vi arbetar 
tillsammans i team och förväntar oss att du alltid är redo att hjälpa till där det behövs. Dina 

åsikter och ditt arbete kommer vara viktiga för oss.  

 

Din profil 

Vi söker dig som har en teoretisk utbildning och praktisk erfarenhet inom projekthantering mot 
bilindustri. Du är en ansvarstagande person med ett starkt eget driv, och det är självklart för dig 
att ha fokus på kundnöjdhet. 



Det är viktigt då du kommer till ett företag med en stark framtidstro där engagemang, utveckling 

och yrkesstolthet har en central roll. 

Vi förutsätter att du har en förmåga att skapa goda relationer med såväl kollegor som kunder 
och leverantörer. Som sökande är du systematisk och har en stor administrativ förmåga, du är 

stresstålig och har lätt för att hålla flera bollar i luften. 

För att du ska vara aktuell för tjänsten ser vi också att du har erfarenhet av liknande 
arbetsuppgifter från tillverkande industri. Har du därtill erfarenhet av polymera material som 
gummi, plast ser vi det som meriterande. Att ha god förståelse i engelska är ett krav då många 
kontakter sker på engelska. God kunskap i MS-Office och grundläggande kunskap om APQP, 
PPAP ser vi som en förutsättning för att klara arbetsuppgifterna. FMEA, IMDS, MSA och gärna 
erfarenhet inom mätning är meriterande. 
 
Vi erbjuder dig en intressant personlig utveckling i vårt bolag där vi har korta beslutsvägar. Vi 
erbjuder vidare en miljö där du kommer att kunna arbeta med kunder i varierande storlek och i 
olika branscher. Viktigt är att du vill utvecklas långsiktigt tillsammans med oss på 
HordaGruppen.  

Övrigt 

Omfattning: 100% dagtid 
Varaktighet: Tillsvidare  
Lön: Individuell lönesättning tillämpas 
Arbetsort: Horda/ Bor 
Kollektivavtal: Unionen  
Start: Enligt överenskommelse 
 
Känner du igen dig i ovanstående? Hör av dig till oss redan i dag! Jobb@hordagruppen.com 
Vänta inte med din ansökan tjänsten tillsätts fortlöpande.  
 

mailto:Jobb@hordagruppen.com

