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English

Om MT Højgaard A/S

MT Højgaard A/S

København

Vi søger en erfaren kvalitets-, miljø- og
arbejdsmiljøansvarlig , der kan varetage
kvalitets-, miljø- og arbejdsmiljøfunktionen
under færdiggørelsen af den kommende nye
metrostrækning, Cityringen. Projektet
indebærer aptering af de kommende 17
undergrundsstationer, og du skal derfor
forvente at være tilknyttet flere byggepladser
på én gang.
Du får ansvaret for, at kvaliteten, miljøet og
arbejdsmiljøet er i overensstemmelse med
bygherrens krav, samt den gældende
lovgivning for de tre områder . MT Højgaard
er certificeret inden for arbejdsmiljøområdet
efter standarden OHSAS 18001:2008 og
bekendtgørelse 1191 af 09-10-2013, for
kvalitetsområdet samt certificeret efter
standarden ISO9001:2008 og for
miljøområdet følger MT Højgaard
ISO14001:2008.
Du bliver en del af en byggeledelse på ca.
10 personer, som over de kommende
måneder vil blive yderligere forøget.
Du vil referere til projektdirektøren på
projektet. Derudover vil du få et samarbejde
med vores Produktionssupport Arbejdsmiljø
& Kvalitet.

MT Højgaardkoncernen er
blandt de
førende aktører i bygge- og
anlægsbranchen i
Nordeuropa. Opgaverne
omfatter projektering,
opførelse og renovering af
anlæg, broer, boliger,
erhvervsbygninger og
fundamenter til offshorevindmøller.

Flere lignende job
Konstruktion |
Administration &
forvaltning job |
København & omegn
Konstruktion |
Procesteknik & kvalitet
job | København &
omegn
Konstruktion | Support &
service job | København
& omegn
Konstruktion | Drift &
tilsyn job | København &
omegn

Dine opgaver bliver at:
sikre overholdelse af gældende love og
bekendtgørelser på kvalitets-, miljø og
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arbejdsmiljøområdet for hele projektet
være en del af
arbejdsmiljøorganisationen og
repræsentere MT Højgaard på
sikkerhedsmøder
varetage kontakten til kunden i
forbindelse med kvalitets-, miljø- og
arbejdsmiljøspørgsmål
bistå byggeledelsen i spørgsmål om
kvalitet, miljø og arbejdsmiljø
bidrage med at skabe en kultur, hvor
forståelsen for vigtigheden af kvalitet,
miljø og arbejdsmiljø er i højsædet
være til rådighed for byggepladserne i
akutte tilfælde, fx tæt-på-hændelser eller
ulykker
ajourføre og efterleve QMS, EMS og
OHSMS planerne
styre dokumenter og færdiggøre
dokumentation til kunden
varetage de administrative opgaver, der
er i forbindelse med arbejdet
Om dig
Du har en teknisk baggrund, fx som
ingeniør, konduktør, teknisk assistent eller
tilsvarende, og har flere års erfaring fra
Arbejdsmiljø- og kvalitetsområdet. Du er
vant til at færdes på en byggeplads og er
bekendt med gældende love og
bekendtgørelser inden for
arbejdsmiljøområdet.
En stor del af dit daglige arbejde vil foregå
på engelsk, herunder al dokumentation, og
det er derfor vigtigt, at du har gode engelsk
kundskaber - både mundtligt og skriftligt.
Som person er du:
en team-player og kan omgås alle
mennesker,
en der har gennemslagskraft og formår at
få dine budskaber igennem
en dygtig formidler, er god til at give råd
og motivere andre
i stand til at samarbejde og kommunikere
med alle niveauer i en organisation
kan bevare roen og overblikket i hektiske
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perioder
Vi tilbyder:
et selvstændigt og ansvarsfuldt job i en
højt anerkendt virksomhed
en frisk omgangstone i en særlig ånd,
baseret på stærke, grundfæstede værdier
et godt og sikkert arbejdsmiljø
gode arbejdsforhold med udstrakt frihed
under ansvar
Derudover får du mulighed for både faglig
og personlig udvikling og adgang til et stort
bagland af massiv viden, erfaring og ikke
mindst støtte.
Ansøgning
Vil du vide mere, så kontakt projektdirektør
Philip Rouvillain på+ 45 2270 9067.
Vi ser frem til at modtage din ansøgning
elektronisk via "Ansøg" linket.
Vi ansætter hurtigst muligt.
Skriv venligst i din ansøgning, at du har set
jobbet hos Jobfinder

Yderligere oplysninger
Oprettet
Udløber
Kontakt
kategori

Arbejdsomr
åde
Kontrakttyp
e

23. januar 2015
25. marts 2015
Philip Rouvillain - Tlf: 2270
9067
Byggeri & anlæg,
Konstruktion, Energi,
forsyning & miljø, Miljø,
Offentlig forvaltning,
Arbejdsmiljø
Administration & forvaltning,
Drift & tilsyn, Procesteknik &
kvalitet, Support & service
Fastansættelse

Ansøg
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