
 

 

HSEQ leder til Langkjær Staalbyg A/S 

 

Ledelsesansvar * EN1090/EN3834 * Svejsekontrol/koordinering * Bred rolle med ansvar for HSEQ 

 

Har du mod på og lyst til at tage ansvar for den samlede HSEQ-funktion? 
Vi søger til en nyoprettet stilling en HSEQ leder, som kan være med til at sikre den kvalitet vores kunder efterspørger, igennem 

ledelse af vores kvalitetsafdeling og som derudover kan tage ansvar for bl.a. vores miljø og sikkerhed. En stor del af jobbet vil dreje 
sig om svejsekoordinering og kontrol, herunder optimering af metoder generelt, sikring og opfølgning på procedurer osv. Af andre 

opgaver i jobbet kan bl.a. nævnes: 

 Planlægge, koordinere og sikre optimal udnyttelse af afdelingens ressourcer. 

 Vedligeholde og opdatere procedurer og standarder indenfor kvalitetsstyring, NDT og svejsning. 

 Generelt ledelsesansvar for afdelingens medarbejdere. 

 Sikre at virksomheden lever op til relevante miljøkrav og bestemmelser. 

 Sikre at virksomheden lever op til relevante sikkerhedskrav og bestemmelser. 

 Ansvar for reklamationsbehandling, herunder afklaring omkring disse med kunderne. 

Stærk faglig profil med ønske om stort ansvar 

Du er uddannet svejsekoordinator (IWS / IWE / IWT) og har som minimum 3-5 års praktisk erfaring fra en produktion. Det er en 

fordel hvis du har haft ledelsesansvar, men det er ikke noget krav for at komme i betragtning til jobbet. Du har et indgående 

kendskab til EN-1090 og det vil være en klar fordel hvis du også har godt kendskab til EN-3834. Det er også en fordel hvis du har 

arbejdet med bærende stålkonstruktioner, men det er ikke noget krav. Du kommunikerer flydende på dansk og engelsk, både i skrift 

og tale. 

 

Som person har du stærke kommunikative og relationsmæssige egenskaber. Du er proaktiv og sørger med et godt overblik, for at 

tage tingene på forkant. Du er struktureret og vedholdende, men samtidigt fleksibel indstillet, således du navigerer godt i en 

foranderlig hverdag, hvor tingene skal løses. Du er naturligvis særdeles kvalitetsbevidst. 

 

Bliv del af en dynamisk virksomhed med gode udviklingsmuligheder 

Du bliver del af en mindre organisation, med en flad struktur, hvor alle funktioner er tæt på (i huset). Du får et job med mulighed for 
at tage et stort ansvar, med god variation i opgaverne, en alsidig hverdag og med gode fremtidige udviklingsmuligheder, både 

fagligt og menneskeligt. Du bor indenfor rimelig køreafstand af Vildbjerg. Løn forhandles efter kvalifikationer inkl. pensionsordning 
og sundhedsforsikring. 

 
Din ansøgning sendes til pmo@north-con.dk. Hvis du vil høre mere om stillingen, kan du kontakte Konsulent Palle Morthorst, på tlf. 

2496 1350.  

 

Om Langkjær Staalbyg A/S  
Langkjær Staalbyg er en ordreproducerende virksomhed med ca. 85 medarbejdere, som projekterer, fremstiller og monterer 

bærende stålkonstruktioner til mange spændende og forskelligartede byggeopgaver til ind- og udland. Med fodfæste i det midtjyske, 

er automatisering og optimering af produktionen sammen med et godt håndværk og dokumenteret kvalitet en naturlig del af 

hverdagen hos Langkjær Staalbyg, så virksomheden fremstår som en ansvarsbevidst fagentreprenør. Se mere på www.staalbyg.dk 
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