
 

 

 
                                                            

Har du en skarp forretningsforståelse, og er du erfaren inden for strategisk forretningsudvikling? Så er 
det måske dig, vi søger til arbejdet med at implementere Byggeriets Kvalitetskontrols nye strategi og til 

udvikling og digitalisering af vores kerneydelser, så de møder fremtidens behov. 
 
OM JOBBET 
Vi søger en forretningsudvikler til vores kontor i 
Vejen til implementering af vores nye ambitiøse 
strategi. Du skal medvirke til at: 

• Udvikle nye forretningsområder 

• Forbedre og optimere den nuværende 
kerneforretning 

• Sikre styrket synlighed 

• Digitalisere og effektivisere processer  
 
DINE PRIMÆRE ANSVARSOMRÅDER  
• Implementering af handlingsplaner og 

strategisk forretningsudvikling 
• Opdyrkning af nye forretningsområder i 

samarbejde med ledelsen 
• Kortlægning, udvikling og optimering af vores 

manuelle og digitale processer 

• Modernisering af IT-systemer og digitalisering 
af ydelser og processer. 

• Assistere direktøren med kommunikative 
opgaver  

• Understøtte forretningskritiske områder i 
samarbejde med ledelsen 
 

OM DIG 
• Du har forretningsforståelse og kendskab til 

byggebranchen og gerne til certificering 
• Du har en relevant uddannelse inden for, 

økonomi, forretningsudvikling, jura eller IT 
• Du er selvstændig og har mod på at drive 

projekter 

• Du er god til at kommunikere både mundtligt og 
skriftligt på dansk. Du mestrer engelsk på et 
forretningsmæssigt niveau  

• Du har et godt humør, er positiv og uformel 

VI TILBYDER  
Vi tilbyder en fuldtidsstilling i en vækstorienteret og 
velkonsolideret virksomhed med en varierende 
hverdag sammen med kompetente og ambitiøse 
kollegaer. Vi har en uformel, positiv omgangstone og 
stor teamånd.  
 
For den rette person tilbyder vi en attraktiv stilling, 
hvor du i høj grad selv er med til at påvirke din 
arbejdsdag med mulighed for personlig og faglig 
udvikling.  
 
OM BYGGERIETS KVALITETSKONTROL 
Byggeriets Kvalitetskontrol er et datterselskab ejet af 
Dansk Industri med kontor i Vejen i Sydjylland. Vi 
certificerer mere end 2.000 virksomheder inden for 
bygge- og anlægsbranchen og beskæftiger 13 
medarbejdere. Vi er en virksomhed i vækst, med 
fingeren på pulsen og vi søger løbende at udvikle nye 
forretningsområder ikke mindst inden for den 
bæredygtige omstilling, så vi fortsat kan tilbyde 
relevante certificeringer indenfor byggeerhvervet.  
Vi har netop vedtaget en ny vækststrategi, som skal 
implementeres og udvikles i de kommende år. 
 
ANSØGNING  
Hvis du har spørgsmål, til stillingen, er du 
velkommen til at kontakte direktør Morten Nørgaard 
på mailadressen mnr@byggekvalitet.dk eller telefon 
24 49 13 74 
 
Vi ser frem til at modtage din ansøgning samt CV 
inkl. foto på bk@byggekvalitet.dk. Mærk venligst 
emnefeltet ”Forretningsudvikler”.  
 
Ansøgningsfrist: 01.11.2022 
 
VI GLÆDER OS TIL AT HØRE FRA DIG 

 

VI SØGER EN  

FORRETNINGSUDVIKLER 

TIL VORES KONTOR I 

VEJEN 
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