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Er du vores nye QHSE Manager? 

Du bliver en del af et innovativt og fleksibelt miljø, hvor din mening vægtes højt! 

Om jobbet
Vi søger til en nyoprettet stilling en kollega, der kan være organisationens ledende og drivende kraft indenfor sustainability 
og compliance af interne processer.

• Vil du være med til at drive implementeringen af vores ISO 14001 certificering? 
• Vil du være med til at sætte den grønne omstilling øverst på dagsordenen?  
• Er ord som CSR, HSE og Audits velkendte? 
• Har du interesse i at igangsætte og drive processer på tværs af en organisation for at bidrage til skabelsen af en mere 

bæredygtig industri?
Arbejdsopgaverne er alsidige, og der er stor mulighed for at præge Technicons grønne retning.

Hvem er du?
Vi forestiller os, at du har sans for detaljen, men kan zoome ud og se tingene i et større perspektiv, når der er behov. At du 
har et analytisk mindset og gode kommunikative evner. At du trives med at have flere bolde i luften, hvor du formår at gøre 
processer konkrete og operationelle. Du har en relevant baggrund med erfaring indenfor kvalitetssikring, CSR, miljøledelse, 
jura eller lignende.  

Vi er en vækstvirksomhed, hvor tingene til tider går stærkt, så derfor lægger vi vægt på, at du formår at prioritere indsatsen og 
bevare overblikket. 

Hvad tilbyder vi dig? 
Vi tilbyder dig en spændende og nytænkende arbejdsplads, hvor der er rigtig god stemning og du får plads til at være dig 
selv. Vores arbejdskultur bærer derfor præg af stor fleksibilitet. Vil du gerne arbejde kl. 8-16 eller foretrækker du kl. 10-11 og så 
igen kl. 14-21? Vi er meget åbne for at passe arbejdet ind, hvor det passer DIG bedst.
• Skønt arbejdsmiljø med humor i hverdagen
• Gode og fleksible arbejdsforhold
• Vi fokuserer på dig og dine ønsker
• Mulighed for efteruddannelse

Hvem er vi? 
Technicon drives af et stærkt sammenhold blandt nysgerrige medarbejdere. Vi kan levere de bedste robotløsninger, bl.a. fordi 
vi målrettet opbygger vores teams med fokus på diversitet, både i personlige kompetencer og faglige kvalifikationer. Vi er 
specialister i at skabe brugervenlige automationsløsninger, og arbejder ud fra forståelsen af, at samspillet mellem robotter og 
mennesker skaber bedst mulig effektivitet. Technicon blev etableret i 2014 og firmaet har været i kontinuerlig vækst siden. Vi 
har vundet Børsens Gazelle Pris for tredje år i træk.

Sådan søger du
Du kan søge stillingen ved at sende en helt traditionel ansøgning og CV, men hvis du hellere vil sende en videoansøgning, er 
du meget velkommen til det. Send venligst ansøgningen gennem www.jobindex.com. Vi indkalder løbende til samtale, så vi 
vil gerne høre fra dig snart.

Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte Casper Hansen på tlf. 92920965 eller e-mail cha@technicon.dk.

Vi ser meget frem til at høre fra dig.
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