Kvalitetsansvarlig – der kan gøre kvalitetsarbejdet ”lækkert”
IAT er en familieejet virksomhed med base i Esbjerg og med afdelinger i Kolding og Polen. Vi beskæftiger os med
tanktransport ad landevej og sø/bane, generel transport og spedition af industrigods samt havnevirksomhed og
offshore. Derudover har vi tanklagre i hhv. Esbjerg og Aabenraa samt en tankrensningsafdeling i Kolding. Den rette
person tilbydes en selvstændig og udfordrende stilling, i en velfunderet og professionel virksomhed, med frie forhold og
med selvstændigt ansvar.
IAT arbejder med klassificerede produkter, gasser m.m., og kvalitet samt sikkerhed har altid været et centralt
element i udførelsen af vores opgaver. IAT var en af de første transportvirksomheder i Danmark, der blev ISOcertificeret, og der er løbende blevet bygget oven på denne certificering. Derudover leverer vi ydelser til off shoreaktiviteter med de tilhørende krav, der stilles inden for dette område.
I dag omhandler vores kvalitetssystem ISO-standarderne 9001, 14001, 18001, 22001 samt SQAS og GDP.
Jobbet
Du skal være fortrolig med kvalitetssystemer og – standarder, du skal have lyst, evne og gå-på-mod til at udvikle
kvalitetsarbejdet, så du i samarbejde med organisationen og ledelsen sikrer kvaliteten i udførelsen af vores opgaver
samt den størst mulige udnyttelse af vores systemer. Der skal kort sagt skabes værdi i kvalitetsarbejdet.

Der er mange forskelligartede opgaver og processer i virksomheden, hvilket stiller krav til dig om, at du kan
sætte dig ind i disse processer og gerne i kvalitetsmæssig henseende være med til at forbedre dem.
Du skal vedligeholde, forbedre og forenkle vores kvalitetssystemer, så vi får størst muligt udbytte af dem
samtidig med, vi overholder de eksisterende standarder. Du skal også bidrage med synlighed, egne ideer og
præsentere oplæg, kvalitetskampagner samt andre former for aktiviteter, der kan understøtte kvalitetsarbejdet.
Du skal altså både være kreativ, en drivkraft og beherske systemerne.
Du har kontakten til vores eksterne certificeringsinstitut samt myndigheder, og du gennemfører in- og eksterne
audits og vil desuden være involveret i kundespecifikke opgaver.
Du kommer til at indgå i vores AMO-organisation og det forventes, at du på sigt kan uddanne dig til at være en
af vores sikkerhedsrådgivere.
Dit kontor er i Esbjerg, men du skal også være til stede på vores lokationer i Kolding og Aabenraa.
Kvalifikationer
Du har de relevante uddannelser indenfor kvalitetsstyring, og du har lysten og evnen til kvalitetsarbejde samt til at
formidle resultaterne, så de kan anvendes både in- og eksternt.
Du skal kunne overskue arbejdet med mange forskellige grene af organisationen samt mange forskellige
problemstillinger, hvor du skal bidrage med løsninger. Du skal kunne agere i spændingsfeltet mellem at udvikle
kvalitetsarbejdet til mere end regler og samtidig kontrollere kvaliteten.
Du er i høj grad serviceminded, og gerne bekendt med sikkerhedsprocedurer og certificeringer omkring farlig gods.
Du kendskab til IT på brugerniveau samt læser og skriver engelsk.
Som person er du selvstændig, ansvarlig, kendetegnet ved god ordenssans og struktur - og så har du et godt humør.
Muligheder
Til den rigtige person tilbydes en spændende stilling med mange udviklingsmuligheder i en organisation, som gerne
vil kvalitet og sikkerhed.
Løn efter kvalifikationer, pension, sundhedsforsikring samt kantineordning.
Ansøgning
Finder du ovenstående stilling interessant, så send en kortfattet ansøgning samt et CV til følgende
mailadresse iat@iat.dk, mærket: Kvalitetsansvarlig. Samtaler afholdes løbende.
Såfremt du har spørgsmål til jobbet, er du velkommen til at rette henvendelse til adm. direktør Jørgen Rathschau
Sørensen på 7913 1003.
Din ansøgning vil naturligvis blive behandlet fortroligt.

