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Kvalitetsmedarbejder
Vil du udfordres med at være bindeled mellem kunden og produk onen, hvad angår dokumenta on, og vil
du tage ansvaret for, at kunden får korrekt dokumenta on l den?
Hvis ja, så har du nu muligheden for at tage med på Welcons rejse om fortsat at være en af de førende virksomheder i verden l produk on af vindmølletårne og andre stålkonstruk oner, og rejsen starter hur gst
muligt. Med reference l Kvalitetschefen bliver du en del af kvalitetsafdelingen, der består af 8 engagerede
kollegaer, der står sammen om, at kvaliteten er i top.
Jobbet
Du får i jobbet som kvalitetsmedarbejder ansvaret for at indsamle data i produk onen, som kræver en god
dialog med ledere og medarbejdere, så de forstår opgaven og vig gheden. Dernæst skal de indsamlede data
kontrolleres og behandles, i denne del af opgaven er det vig gt, at du undrer dig og s ller spørgsmål, så du får
lavet den bedst tænkelige opgaveløsning. Det s ller krav l dialog og fælles opgaveløsning. Så kerneopgaven
er at levere korrekt slutdokumenta on l kunden. Dokumenta onen kan variere fra kunde l kunde og fra
projekt l projekt, så det er afgørende al d at sæ%e sig ind i kundens behov. Herudover kommer du l at
deltage i en løbende op mering af vores processer både internt i organisa onen samt ud mod dine samarbejdspartnere hos kunden. Sam dig er det vig gt, at du tager et medansvar for udviklingen af din egen rolle i
afdelingen. Kvalitetsafdelingen er gennem hele produk onsprocessen bl.a. ansvarlig for klargøring af kontroldokumenta on l produk onen, kontrol og inspek oner af tårne samt gennemførelse af både interne og
eksterne audits. Så du er en vig g brik i et større puslespil, der skal medvirke l, at vi har en kvalitet helt i top.
Det er en fordel, hvis du :
•
Har en relevant baggrund og erfaring med håndtering af dokumenta on
•
Har sans for detaljer i administra ve opgaver og er ru neret bruger af Microso& Oﬃce pakken
•
Har lyst l stor kundekontakt og har ha& det dligere
•
Har evner for at tage selvstændigt ansvar og trives i et uformelt miljø
•
Har gode egenskaber for at kommunikere forståeligt og respek*uldt i både skri& og tale
•
Taler og skriver ﬂydende dansk og engelsk
•
Kan have ”ﬂere bolde i lu&en” uden at miste overblikket - og er fokuseret på at skabe resultater
•
Er i stand l at arbejde både selvstændigt og bidrage ak vt i teamet
•
Er uddannet intern/ekstern auditor på ISO9001, ISO14001 eller lignende
Vi lbyder dig:
•
En s lling med omfa%ende berøringsﬂade, såvel eksternt som internt
•
En uformel organisa on med frihed under ansvar
•
En interna onal arbejdsplads med mange na onaliteter
•
En virksomhed der konstant er fokuseret på at udvikle sig
•
Muligheden for selv at være med l at forme dine arbejdsopgaver
•
Landets bedste kollegaer, en dejlig kan ne, sundhedsforsikring, pension m.v.
Har du spørgsmål l s llingen, er du velkommen l at kontakte Head of QHSE, Jens Haurum på telefon
23731378. Ansøgning modtages gerne pr. mail på job@welcon.dk. Send hur gst muligt og senest den 10.
januar 2018. Ansøgningerne bliver behandlet løbende.
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Welcon A/S er et danskejet selskab som i fabrikkens 56.000 m2 produktionsfaciliteter i Give producerer primært tårne
og fundamenter til vindmøller samt andre stålkonstruktioner. Vi er kendte for at levere produkter af høj kvalitet og er
serviceminded overfor vores kunder ud over det sædvanlige.
Vi kan tilbyde en spændende og alsidig arbejdsdag sammen med højt engagerede kollegaer, hvor omgangstonen er
humoristisk og direkte, og hvor beslutninger kan tages uden for meget bureaukrati.

