
Lead Auditor for ISO 9001, 14001 og 45001/ Program Manager for bekendtgørelser til 
Intertek 

 

Elsker du processer, planlægning af din egen hverdag og at møde nye mennesker? Så kan 
denne rolle være noget for dig! 

Om Intertek 

Intertek er en førende global leverandør af komplette kvalitetssikringsløsninger. Vores 
netværk med mere end 1.000 laboratorier og kontorer og over 46.000 medarbejdere i mere 
end 100 lande, leverer innovative løsninger inden for kvalitetssikring, test, inspektion og 
certificering skræddersyet til vores kunders drift og forsyningskæder. 

I Business Assurance, hvor certificeringer hører hjemme, har vi 5900 kolleger til rådighed. 

Vi tilbyder en bred vifte af uafhængige audits og certificeringer for at forbedre kvalitet, 
bæredygtighed, sikkerhed og effektivitet. Vi inspirerer, støtter og udfordrer hinanden til at 
skabe en god oplevelse for vores kunder over hele verden. 

  

I Kolding, hvor Intertek har sit danske kontor, arbejder vi med certificeringer både indenfor 
de kendte og knap så kendte standarder, og vi har et lille smidigt team med god gejst og 
vilje. Vores samarbejde breder sig også til vores kolleger i Sverige og Norge, da vi er en del af 
den nordiske organisation. 

  

Hvem leder vi efter? 

En person med kendskab til de generiske standarder og helst med en IRCA Lead auditor 
uddannelse, hvilket vil være et krav. (For kandidaten med de rette kompetencer kan IRCA 
uddannelse evt. tages umiddelbart efter ansættelsen, når dette er muligt). Gerne en 
uddannelse som Maskinmester eller El-installatør. 

Erfaring indenfor Kvalitetsledelsessystemer for autoriserede virksomheder inden for el-, vvs-
, gas- og kloakinstallationsområdet, samt kendskab til vindmøllebranchen, køle branchen og 
elevator branchen vil være en fordel. Ligeledes vil kendskab til Forsikring & Pensions 
Kravspecifikationer samt retningslinjerne for DBI være en fordel, ellers bliver der mulighed 
for at opnå dette igennem træning og uddannelse. 

Stillingen vil være opdelt i 80% i rollen som Lead auditor og 20 % i rollen som Program 
Manager inden for gældende bekendtgørelser for vindmøller, elevatorer, 
varmefordelingsmålere, køl og KLS. 



Ansvarsområderne for dig som Lead auditor omfatter audits, herunder planlægning, 
rapportering og opfølgning på de forbedringsområder, der er blevet defineret under audits. 

  

Dine hovedansvarsområder vil være: 

• Gennemføre audits inden for de generiske standarder, herunder eventuelt 
tilknyttede bekendtgørelser for området. 

• I rollen som Program Manager gældende for bekendtgørelserne omhandlende 
vindmøller, elevatorer, varmefordelingsmålere, køl og KLS, sikre og forbedre vores 
processer og kompetencer for områderne. 

• Holde sig opdateret på de gældende bekendtgørelser inden for de nævnte områder 
• Støtte både nuværende og nye kunder med spørgsmål relateret til eksterne audits 

og standarder. 

Du vil opleve en varieret stilling med spændende opgaver, hvor du har mulighed for at 
strukturere din egen hverdag både i marken og på kontoret. Vi er engagerede kollegaer der 
hjælper hinanden. Du får mulighed for at arbejde hjemme fra, så hvor du bor i landet, er 
ikke så vigtigt. Stillingen er en fast fuldtids beskæftigelse. 

Vi lægger stor vægt på dine personlige egenskaber. Som person er du pragmatisk, kreativ og 
omstillingsparat. Du er udadvendt, forstår at læse kunden og vant til at arbejde selvstændigt 
men også som et medlem i et mindre eller større team. Du er initiativrig og proaktiv 
samtidig med, at du har en stærk faglig integritet som er nødvendigt for at udfylde rollen. 

Kørekort er et krav, så du kan komme rundt og besøge kunderne. 
 

Kan du se dig selv hos os? 

Intertek er en arbejdsplads, der tilbyder fleksibilitet og høj faglighed. Vi går meget op i at 
træne og udstyre dig bedst muligt til din rolle, så vi både forstår dig og samtidig overholder 
vores egne krav til kvalitet. 

Udvælgelsen af ansøgninger er løbende, og vi opfordrer dig derfor til at sende dit CV 
sammen med en motiveret ansøgning hurtigst muligt. Hvis du har spørgsmål, er du 
velkommen til at kontakte HR, Carin von Matérn, carin.vonmatern@intertek.com 

 

Ansøg her 

https://www.intertek.se/karriar/lediga-jobb/?jobid=236795

