
I Scandi Byg har vi en vision om at sætte standarden for fremtidens byggeri 
med en innovativ og bæredygtig byggeproces

Vi søger lige nu markedets bedste kvalitetschef/Q Manager, som kan være med til at indfri vores vision. Du får re-
ference til HR & QHSE chefen og indgår i den udvidede ledergruppe, som består af øverste ledelse samt mellemledere 
og udvalgte specialister.

STANDARDEN FOR FREMTIDENS BYGGERI
Du bliver en del af en spændende virksomhed med flad struktur, uformel omgangstone og gode kollegaer. Vi er på 
en rejse, hvor automatisering og digitalisering står øverst på dagsordenen. Vi har egen tegnestue, der projekterer og 
udarbejder produktionsgrundlaget i 2D og 3D. Vi har fokus på leveringsevnen, kapacitetsudnyttelsen og at vi altid 
har de rette ressourcer og kompetencer til at udføre jobbet. 

Vi er en ordreproducerende virksomhed med fokus på et godt arbejdsmiljø og løbende produktivitetsforbedringer, så 
det færdige produkt til kunden leveres til aftalt tid, kvalitet og pris.

MERE OM JOBBET, DU... 
- får i denne stilling mulighed for i høj grad at præge indholdet af jobbet, og du får indflydelse på eksekveringen af, 
hvordan vi udvikler og driver vores kvalitetsstyring. Det er derfor vigtigt, at du kan gennemskue og forstå komplek-
siteten af forretningsgangene, hvorfor du evner at optimere og effektivere både processer og systemer. 
Dine største interne kunder vil være fabrikken og entreprisen. På fabrikken foregår hele egenproduktionen af 
moduler, inklusiv leverancer fra de tekniske afdelinger herunder el og VVS. Entreprisen har ansvaret for montagen 
og afleveringen af det færdige byggeri til kunden.

Vi forstiller os, at du er uddannet ingeniør eller bygningskonstruktør med tre til fem års erfaring med styring af kva-
litetssikring. Det vil være et plus, hvis du er uddannet auditor, men ikke et krav. Hvis du har kendskab til efterlevelse 
af forskellige mærkningstyper f.eks. CE, SINTEF og svanemærket, vil det være en fordel. 

MERE OM DIG, DU...
- har gode kommunikationsevner og besidder en høj gennemslagskraft, når det er nødvendigt. Du er vedholdende, 
pragmatisk og evner at få folk med dig. Det vil blive din opgave at sikre, at organisationen kender og overholder 
regler og gældende lovgivning inden for kvalitet, både igennem kommunikation, træning samt audits. Du er god til 
at samarbejde og trives som tovholder på forskellige initiativer, der kører på tværs af organisationen.

BLIV EN DEL AF SCANDI BYG
Scandi Byg er et datterselskab i MTH GROUP og derved en del af en af  Danmarks største entreprenørkoncerner. Vi 
har mange års erfaring inden for industrielt fremstillet modulbyggeri og er førende på vores felt. Vores bygninger 
bliver produceret på egne fabrikker i Løgstør og leveres til byggepladser primært i Danmark, men også til udlandet. 

INTERESSERET ?
Send dit CV og din ansøgning til job@scandibyg.dk og mærk ansøgningen ”Q-manager 2018-09”. 
Tiltrædelse snarest muligt. Ansøgninger vurderes løbende.  Har du spørgsmål til stillingen, er du meget velkommen 
til at kontakte HR & QHSE chef Lone W. Duelund på mail lwd@scandibyg.dk eller telefon 20241924. 

Du kan læse mere om Scandi Byg og vores forskellige projekter inden for flerboliger, kontorer, skoler samt  
forskning & sundhed på www.scandibyg.dk

BRÆNDER DU FOR KVALITET, OG KAN DU GØRE VISION TIL 
VIRKELIGHED?


