CTT Systems AB (publ.) är ett teknikbolag verksamt inom flygbranschen som
utvecklar och tillverkar avfuktnings- och befuktningssystem till civila flygplan. Bland
våra kunder finns Boeing, Airbus och flygbolag. Vi är drygt 100 anställda
medarbetare varav ca 70 st i Nyköping. CTT är noterat på Small Cap listan Nasdaq
OMX Stockholm AB. För ytterligare information se vår hemsida www.ctt.se

CTT har en unik position inom flygbranschen och kombinerar stabila OEM-affärer med
spännande verksamhet inom nya utvecklingsprojekt. Vi söker nu:

Kvalitetsingenjör/tekniker
Vi förstärker nu vår kvalitetsavdelning och söker dig som har gedigen erfarenhet av
regelstyrd industriell verksamhet och vill jobba med kvalitetsrelaterat
förbättringsarbete utifrån kund och myndighetskrav.
Som medarbetare på kvalitetsavdelningen kommer du att arbeta inom flera områden.
CTT har flera tillstånd under Transportstyrelsen och har en omfattande granskning av
produkter och dokumentation för att säkerställa kravuppfyllnad. Vi utför bl.a delegerad
kundgranskning för de produkter vi tillverkar. På kvalitetsavdelningen ingår också att
arbeta med handläggning, utredning och dokumentation av kvalitetsrelaterade ärenden,
i samverkan med CTT’s övriga funktioner, kunder och leverantörer. Arbetsuppgifter
inom avdelningen är även att utföra revision och delta i kvalitetsrelaterat
förbättringsarbete internt och i samverkan med våra kunder och leverantörer.
Vi söker dig som:
 Är lösningsorienterad och noggrann, med integritet och uthållighet
 Har flerårig erfarenhet av kvalitetsarbete inom tillverkande industri
 Har lämplig teknisk utbildning från högskola/gymnasium
 Har mycket goda kunskaper i engelska och svenska i både tal och skrift.
 Är kunnig i ritningsförståelse, materialteknik och gärna elektronik/ytbehandling
 Har erfarenhet av revision, förbättringsarbete och samverkan med kunder/leverantörer
Erfarenhet från flygbranschen och/eller myndighetsstyrd verksamhet är meriterande.
Vi ställer höga krav på samarbetsförmåga, noggrannhet och ansvarstagande då vi är ett
bolag där varje medarbetares insats är avgörande. Tjänsten är placerad i Nyköping och det
är önskvärt att vår personal bor i närområdet. Vi ser gärna kvinnliga sökande till våra
tjänster. All personal på CTT genomgår säkerhetsprövning och registerkontroll.
Ansökan med CV och löneanspråk vill vi ha senast 2020-01-26 via mail till rekrytering@ctt.se. Skriv ”Ansökan
Kvalitet” i rubrikraden.

