Auditor søges til at udføre
audit (kontrolopgaver) hos
virksomheder inden for
bygge- og anlægsområdet

Ådalen 13A
6600 Vejen
Tlf.: 72 16 01 10 / e-mail: bk@byggekvalitet.dk

Byggeriets Kvalitetskontrol søger en selvstændig og resultatorienteret person på enten freelance
vilkår eller som fast medarbejder til, at udføre audit af kvalitetsledelsessystemer inden for
byggeerhvervet, herunder i virksomheder der har autorisation inden for kloak-, vvs-, eller elinstallationsområdet.
En væsentlig del af arbejdet består i at planlægge, forberede og efterfølgende gennemføre
auditbesøg hos vores certificerede kunder. Da kunderne er placeret geografisk over hele landet,
skal der regnes med fleksible arbejdstider, hvor der skiftevis er lange og korte arbejdsdage. Der må
ligeledes påregnes med overnatning i et vist omfang.
Der er normalt mindst én ugentlig dag på kontoret til afrapportering, opfølgning, møder og
planlægning m.v.
Byggeriets Kvalitetskontrol står tillige for forskellige uddannelses-, udviklings- og kontrolfunktioner
for at fremme kvalitet og effektivitet indenfor byggeerhvervet.
Den ideelle kandidat har følgende profil
• Uddannelse inden for bygge- og anlægsområdet og mindst 5 års erhvervserfaring
• Undervisningserfaring
• IRCA-godkendt lead auditor til ISO 9001:2015
• Grundigt kendskab til kvalitetsledelsessystemer
• Optræder myndigt, bevarer overblikket i alle situationer, og er god til at prioritere sin tid
• Kan skabe værdi for kunden gennem auditaktiviteter
• God til at kommunikere skriftligt og mundtligt på dansk og engelsk
• Solide IT-kompetencer
Til den rette kandidat tilbyder vi
• Gode muligheder for personlig og faglig udvikling
• Selvledelse i form af at planlægge, udføre og tage ansvar for eget arbejde
• Mulighed for at påvirke og udvide arbejdsområdet samt få nye spændende opgaver
• Freelance vilkår eller løn forhandles individuelt på baggrund af dine kvalifikationer
• Honorering af kørsel til auditbesøg efter statens takster. Det forventes at du har egen bil
Ønsker du flere oplysninger, kan direktør Klaus Ising Hansen kontaktes på tlf. 72 16 01 10 eller
mobil 40 29 76 74. Send ansøgning og CV hurtigst muligt til bk@byggekvalitet.dk. Vi holder
løbende samtaler med relevante kandidater.
Byggeriets Kvalitetskontrol A/S er et datterselskab i Dansk Industri, og er bl.a. akkrediteret af DANAK til at
certificere kvalitetssystemer efter ISO 9001 og udstede certificeringer på DVV-området. Endvidere er
Byggeriets Kvalitetskontrol godkendt af Sikkerhedsstyrelsen til at certificere autoriserede virksomheder på
kloak-, el- og vvs-områderne samt på VE-området

Læs mere på www.byggekvalitet.dk

