VVS AUDITOR TIL LANDSDÆKKENDE KONTROLINSTANS
Er du skarp til VVS-installationer, kvalitetsledelsessystemer og måske også auditering –
primært inden for KLS-området? Har du samtidig lyst til at fungere som VVS Auditor og
selvstændigt planlægge dine opgaver? Så er det sikkert dig, vi leder efter til vores faglige,
gode kollegiale fællesskab!
Som VVS Auditor får du mulighed for at være en del af en solid, velkonsolideret
kontrolinstans med egen ISO-akkreditering, Virksomheden bygger på stærke værdier og
stor passion for kvalitetsstyring og -ledelse med fokus på at gennemføre efterprøvninger
i øjenhøjde, der tilfører kunderne værdi.

Om TEKNIQ Kvalitet ApS
TEKNIQ Kvalitets primære opgave er at udføre tredjepartskontrol af kvalitetsledelsessystemer.
Vores omtrent 4.000 kunder er fortrinsvis autoriserede el- og VVS-virksomheder fordelt over hele
landet. Virksomhedernes godkendelsesområder spænder bredt fra KLS til ISO9001 på alt lige fra
autorisations- og VE områderne, F&P kravelementer og til Køle- og elevatorvirksomheder. TEKNIQ
Kvalitet består af 13 fastansatte medarbejdere og 2 eksterne auditorer.
TEKNIQ Kvalitet er et datterselskab af TEKNIQ Arbejdsgiverne - Industri & Installation, som
repræsenterer 4.100 virksomheder inden for el, VVS og metal med i alt 55.000 medarbejdere og
en samlet omsætning på omkring 60 mia. kr.

Et selvstændigt job med et stærkt kollegialt fællesskab
I jobbet som VVS Auditor planlægger du selvstændigt besøg hos relevante virksomheder, hvor du
primært vil være ansvarlig for virksomheder beliggende i Jylland, derfor gerne bopæl i det midteller nordjyske område. TEKNIQ Kvalitet har hovedkontor i Odense, hvor du vil være tilknyttet samt
et satellitkontor i Glostrup. Du arbejder dog primært hjemmefra, når du ikke er på landevejen og
på besøg hos virksomhederne.
Som VVS Auditor vil du således få en hverdag, hvor du planlægger din egen tid. Det meste af ugen
vil du være optaget af KLS audits med heraf følgende aktiviteter i form af rapportering og
planlægning. Fællesskabet med kolleger prioriteres generelt højt, og der er jævnligt faglige
sparringsmøder og sociale arrangementer.

Dine ansvarsområder som VVS Auditor vil være følgende:
✓

Planlægning af egne opgaver.

✓

Udførsel af audits og rapportering relateret til disse.

✓

Sikring af, at audits udføres efter virksomhedens retningslinjer.

✓

Være ambassadør for TEKNIQ Kvalitet ved hvert enkelt besøg.

Vi forestiller os, at du har en baggrund som VVS-tekniker, -installatør eller maskinmester og har
erfaring med ét eller flere af følgende områder:
✓

VVS-installationer

✓

Gas-installationer

✓

Varmepumpe-installationer

✓

Sprinkler anlæg (AVS)

✓

Køleanlæg

Endelig ser vi gerne, men det er ikke et krav, at du har erfaring med at auditere
kvalitetsledelsessystemer og har kendskab til kvalitetsledelsessystemers opbygning og auditering
samt gældende KLS- og autorisationslovgivning. Skulle du være interesseret og ikke have en Lead
Auditor-uddannelse eller erfaring med auditering, hører vi alligevel gerne fra dig. Ansøgere med
uddannelse som Lead Auditor vil blive foretrukket, men vi vægter VVS-fagligheden højt.
Du har interesse for lovgivning, kundekontakt og IT- teknologi, og som person er du socialt anlagt
og god til at kommunikere med mennesker – samtidig med, at du er lyttende, nysgerrig og
observant, når det kræves.

Vi tilbyder
TEKNIQ Kvalitet tilbyder et alsidigt, spændende og trygt job med masser af faglige og personlige
udfordringer. Et job med kompetente og engagerede kolleger og med attraktive vilkår.
Hvis ovenstående fanger dig, og du har lyst til at komme med på en spændende udviklingsrejse i
en stærk og lønsom virksomhed, er dette helt sikkert noget for dig!
Lønnen vil matche dine ansvarsområder og kompetencer og omfatter også pension,
sundhedssikring, frokostordning samt fri telefon og internet.
Tiltrædelse gerne 1. juni 2022.

Interesseret?
Send gerne ansøgning og CV til job@tekniqkvalitet.dk .
Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte direktør Peter Baagøe Larsen på
mobil: + 45 2726 4705 eller certificeringsleder Martin Andrup Pedersen på mobil: + 45 2678
2621. Vi forbeholder os muligheden for at indkalde kandidater inden ansøgningsfristens udløb
den 20. april 2022.
Læs mere om TEKNIQ Kvalitet ApS på www.tekniqkvalitet.dk , LinkedIn eller Facebook
Vi glæder os til at høre fra dig!

