Entreprenørfirmaet Østergaard A/S søger en fagligt dygtig kvalitets-, miljø- og arbejdsmiljøchef.
Østergaard A/S løser traditionelle anlægsopgaver inden for jord, vej, belægning og afløb samt No-Dig-arbejder. Vi løser disse
opgaver både indenrigs og udenrigs, og påtager os både større og mindre anlægsopgaver. Østergaard A/S er landets førende NoDig entreprenør, og råder over specialer som styret boring, tunnelering, pipebursting, pilotrørsmetode og stålrørsgennempresning.
Østergaard A/S er pt. miljøcertificeret iht. ISO 14001, og vi har en klar ambition om, at vi skal forberede vores kvalitets- og
arbejdsmiljøsystemer til en eventuel fremtidig certificering. Som kvalitets-, miljø- og arbejdsmiljøchef vil du blive tovholder på
denne proces – vi lægger derfor vægt på, at du har en god indsigt i ISO-standarderne og har erfaring med opbygning og
videreudvikling af ledelsessystemer.
Generelt vil dine arbejdsopgaver spænde bredt og vil bl.a. omfatte:

•
•
•
•
•
•
•

fastlæggelse af mål og strategi for kvalitets-, miljø- og arbejdsmiljøarbejdet i samarbejde med den øvrige ledelse
opbygning, vedligeholdelse og videreudvikling af kvalitets-, miljø- og arbejdsmiljøledelsessystem i henhold til ISO 9001 og
ISO 14001
implementering og opfølgning på relevante kvalitets-, miljø- og arbejdsmiljømæssige aktiviteter på baggrund af den
fastlagte strategi, ISO-standarderne og lovændringer mv.
udarbejdelse af kvalitets-, miljø- og arbejdsmiljøplaner, såvel generelle som projektspecifikke, i samarbejde med vores
projektledere og formænd
løbende digitalisering af relevante procedurer, herunder systemansvarlig for vores elektroniske kvalitetssikringssystem
planlægning og gennemførelse af såvel interne som eksterne audits.
Løbende opfølgning på vores byggepladser

Du vil desuden få en vigtig rolle i forhold til rådgivning af vores organisation inden for såvel generelle som projektspecifikke
kvalitets-, miljø- og arbejdsmiljømæssige problemstillinger. Det er derfor vigtigt, at du har gode både skriftlige og mundtlige
kommunikationsevner, og at du evner at kommunikere ”i øjenhøjde” med mange forskellige faggrupper og mennesketyper.
Derudover forventer vi, at du

•
•
•
•
•
•
•

har en relevant faglig uddannelse eller har gennemført relevante kurser inden for kvalitets-, miljø- og arbejdsmiljøledelse
har praktisk erfaring med kvalitets-, miljø- og arbejdsmiljøarbejde inden for bygge- og anlægsbranchen. Gerne kendskab
til Byggeriets Kontrolordning
har kendskab til arbejdsmiljø og reglerne omkring arbejdsmiljøorganisationen
har erfaring med udvikling, implementering og vedligeholdelse af kvalitets-, miljø- og arbejdsmiljøledelsessystemer iht.
ISO 9001 og ISO 14001. Det vil desuden være et plus, hvis du er vant til at arbejde med integrerede ledelsessystemer, som
omfatter både kvalitet, miljø og arbejdsmiljø
er god til at planlægge og prioritere, da du får en bred opgaveportefølje
arbejder systematisk, målrettet og selvstændigt med dine opgaver
har erfaring med planlægning og gennemførelse af audits

Vi tilbyder

•
•
•
•

et spændende og afvekslende job med gode muligheder for personlig og faglig udvikling
stor indflydelse på tilrettelæggelse af egne arbejdsopgaver og fleksible arbejdstider
løn efter kvalifikationer
tiltrædelse efter aftale

Interesseret?
Du sender din ansøgning inkl. CV og relevante eksamensbeviser pr. e-mail til Pia Møller Jensen, pmj@oestergaardas.dk
Din ansøgning skal være os i hænde senest tirsdag den 20. februar 2018.
Hvis du har spørgsmål til jobbet, er du meget velkommen til at kontakte adm. direktør Søren Kjær på tlf. 40 44 34 55.

