QHSE Manager
Videreudvikling og modernisering
Interne og eksterne auditeringer
DOT A/S er markedsleder indenfor varmforzinkning i Danmark, og er inde i en meget
positiv udvikling med øget forretningsomfang
og øget indtjening. Idet den nuværende kvalitets- og miljøansvarlige ønsker at gå på pension, søger vi en erfaren QHSE Manager, der
kan modernisere området og tage det til et nyt
niveau. Du vil få domicil i Fasterholt.
Jobbet indeholder det overordnede
ansvar for vedligeholdelse og udvikling af kvalitets- og miljøstyringssystemer som i dag tager udgangspunkt
i ISO 9001 og ISO 14001 certificeringer.
Derudover skal du fungere som sikkerhedsansvarlig.
Du vil få ansvaret for både interne og
eksterne auditeringer og for samspillet
med certificeringsselskaber. I relation
til selskabets forskellige fabrikker og
medarbejdere fungerer du tillige som
rådgiver og sparringspartner.

Der er tale om et meget selvstændigt
job, hvor du selv skal forestå både de
beskrivende og de implementerende
opgaver. I jobbet vil der være et stort
indhold af operationelt arbejde, hvor
du i nogen grad vil kunne finde administrativ støtte til det praktiske arbejde
der knytter sig til funktionens opgaver.
Der stilles krav til, at du har et vindende væsen og en udpræget god evne til
at samarbejde. Du skal være god til at
kommunikere, og du skal på samme
tid være meget vedholdende og kunne
møde folk der hvor de er, så implementeringen sker i fælles forståelse.
Du arbejder struktureret og målrettet
med dine opgaver, og du evner både at
have fokus på detaljen og samtidig at
bevare det store overblik.
Vi forventer at du har en uddannelsesmæssig baggrund som kvalitetsingeniør eller tilsvarende. Du har en opdateret viden indenfor området, og de
nødvendige kurser og certificeringer til

DOT A/S, med hovedkontor i Fasterholt, afdelinger
i Ferritslev og Køge, og datterselskaber i Sverige
er en moderne virksomhed indenfor varmforzinkning, metallisering og maling. Virksomheden beskæftiger i alt ca. 250 medarbejdere i Danmark og
ca. 100 medarbejdere i datterselskaber i Sverige.
Du kan se mere om DOT A/S på www.dot.dk.

at kunne løse opgaven. Har du kendskab til branchen er det en fordel, men
ikke et krav. Du må påregne en mindre
rejseaktivitet i forbindelse med interne
og eksterne auditeringer.
Du tilbydes et spændende og udviklende job i en virksomhed kendetegnet
ved et godt arbejdsmiljø og som leverer
stærke resultater. Du vil i stor udstrækning få direkte indflydelse på jobbets
indhold, og du vil indgå i et uformelt,
men samtidig meget resultatorienteret
miljø. Løn og ansættelsesvilkår forhandles individuelt efter kvalifikationer.
Har du mod på nye udfordringer og har
du forudsætningerne for at løse denne
opgave, så send din ansøgning mærket
”QM-0116” til job@comentum.dk.
Har du spørgsmål til jobbet, er du
velkommen til at kontakte os på
tlf. 73 62 90 00.
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