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Supplier Quality Engineer till Inmotion 
Vill du vara en del av ett världsledande företag och skapa framtidens miljövänliga lösningar inom 
fordonsbranschen? Vi är en världsledande leverantör av elektriska drivsystem och komponenter som hjälper våra 
OEM-kunder inom fordonsindustrin att elektrifiera t.ex. bussar, lastbilar, entreprenadmaskiner och gaffeltruckar. 
Inmotion Technologies har utveckling och tillverkning av kraftelektronik i vår anläggning i Tyresö, söder om 
Stockholm. Inmotion tillhör Zapi Group med huvudkontor i Italien och med utveckling och tillverkning av produkter 
i Sverige, USA, Kanada och Kina.  

Inmotion behöver stärka upp sitt inköpsteam med dig som vill jobba med utveckling och kvalitetssäkring av våra 
leverantörer av elektronikkomponenter. Ta chansen och sök till ett bolag präglat av stark tillsammanskultur, 
prestigelöshet och ett stort tekniskt driv! 

Som Supplier Quality Engineer på Inmotion Technologies är du ansvarig för att utveckla och se till att 
leverantörsbasen uppfyller företagets kvalitets- och leveransmål. Du jobbar i ett team nära Supplier Quality 
Engineers och inköpare för elektronikkomponenter och PCBA. 

I arbetsuppgifterna ingår bland annat att: 
• Initiera, driva och övervaka nödvändiga leverantörskorrigerande aktiviteter. 
• Ansvarig för att tillämpa SQM på fokusleverantörer och deras leverantörer för att upprätta och driva 

kontinuerliga förbättringsplaner som tar upp specifika prestandafrågor och möjligheter. 
• Ansvarig för kvalificeringen av nya eller ändrade artiklar. 
• Delta i leverantörskvalificering och i valet av leverantör. 
• Utföra leverantörsrevisioner. 

Din bakgrund 
Du är gärna civilingenjör med minst några års arbetslivserfarenhet. Du har grundläggande kunskaper inom 
elektronik och grundlig förståelse av kvalitetsstandarder (som PPAP, APQP, IMDS, 6Sigma och liknande).Du 
gillar problemlösning. För att lyckas i rollen har du sett produktionsprocessen inifrån och sett kunders leverans 
och produktivitet förändras genom olika åtgärder. Du tar hand om dina uppgifter på ett strukturerat sätt. Du talar 
och skriver flytande engelska. Resor kan förekomma i tjänsten. 

Kontakt 
För frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta HR chef Karin Berg Johansson 08-682 65 41 eller 
karin.berg-johansson@evs-inmotion.com. Vi arbetar med löpande urval så dröj inte med din ansökan!  

Ansökan till tjänsten gör du till: jobs@evs-inmotion.com  
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