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KVALITETSCHEF  
Quality & HSE Manager 
 

For vor kunde Metso Waste Recycling, søges en kvalitetschef, som kan løfte 

processer og operationel kvalitet i en hel supply chain – fra leverandør til installation 

på en udenlandsk site. 

 

VIRKSOMHEDEN 

Metso Waste Recycling i Horsens er en del af den internationale Metsokoncern med hovedsæde i Finland.  

Metso Waste Recycling producerer tungt ”shredding equipment” – udstyr til at knuse og findele 

affaldsmaterialer til genbrug – og er en af verdens førende leverandører af mobile og stationære anlæg til 

kunder i hele verden til håndtering af alle typer affald. Udvikling, salg, service & supply chain er primært 

lokaliseret i Horsens og beskæftiger ca 100 mennesker. 

Virksomhedens historie er lang og hæderkronet. Møller & Jochumsens Maskinfabrik blev grundlagt i 1857, 

og blev senere til MJ Industries, som i 2009 blev overtaget af Metso. Det er derfor en virksomhed, som 

emmer af historie og traditioner, samtidig med at den hastigt har udviklet sig til at være en internationalt 

anerkendt leverandør. 

Yderligere information på: http://www.metso.com/industries/waste-recycling/ 

 

STILLINGEN 

Som kvalitetschef vil du referere til virksomhedens Supply Chain Manager, og du vil indgå i Supply 

Chains lederteam. 

Helt overliggende, koordinerer du alle QHSE aktiviteter i Metso Denmark, som består af fire 

hovedområder: 

 Kvalitet i kundeleverancer 
 Leverandør udvikling og performance 

 Produktkvalitet 
 ISO standarder og QHSE politikker 

 

Metso har allerede opnået en særdeles høj standard på HSE-delen, og du vil blive foregangsperson på at 

få Q-delen op på samme høje niveau. Du trives derfor med at skulle påvirke kulturen positivt, så hele 

organisationen aktivt medvirker til at forbedre og vedligeholde stærke kvalitetsprocesser.  

Med opbakning fra dit team, er du beslutningstager i alle kvalitetsrelaterede sager, internt såvel som 

eksternt. Det inkluderer bl.a. håndtering af garantisager, reklamationer, interne 8D rapporter, hvor du 

gennem en tæt dialog med hele organisationen vil have alle relevante data til din rådighed. 

Dine væsentligste ansvarsområder vil bl.a. være at: 

 Gennemføre månedlige kvalitetsmøder med topledelsen og sikre at aftalte aktions gennemføres. 
 Videreudvikle den positive kultur omkring kvalitetsprocesser og –forbedringer. 
 Lede og opretholde overholdelsen af ISO standarder (9001 og 14000) og vedtagne QHSE 

politikker, herunder interne og eksterne audits. 
 Sikre at procedurer og instruktioner vedligeholdes 
 Sikre at operationelle kvalitetstiltag gennemføres, ex. via Kaizen, tavlemøder m.v. 

 



 

 ASSESSMENT INSIDE   KVALITETSCHEF                               2 

 

Du vil have opgaver internationalt, både i relation til udenlandske leverandører og kunder, men også som 

en del af et internationalt Metso netværk. I den forbindelse må du påregne en årlig rejseaktivitet på ca 

20-40 dage. 

 
 
KANDIDATEN 

Du er en initiativrig og selvstændig person, som kan lide at beskæftige dig med hele forretningen med 

fokus på kunden og slutproduktet og at sætte dit præg på løsninger og processer. 

Du har 5-10 års erfaring med kvalitetsprocesser- og kontrol, og du har sandsynligvis en faglært 

baggrund, kombineret med en uddannelse som ingeniør, maskinmester, produktionsteknolog eller 

lignende. 

Du er en robust person, som formår at tage svære beslutninger og ikke har problemer med at sætte en 

høj standard. 

Du er kendetegnet ved at besidde følgende primære kompetencer: 

 Erfaring med kundebaseret kvalitet, lige fra produktion til RTD til service. 

 Du leder andre gennem tydelig kommunikation og klare retningslinjer  
 Du er delegerende og kan motivere dine medarbejdere og kolleger 
 Du er ambitiøs og går efter at nå både personlige og arbejdsrelaterede mål 
 Du opbygger gode relationer til leverandører og kolleger 
 Du trives med at etablere og agere i brede og effektive netværk 
 Du arbejder struktureret og har respekt for processer, politikker og tidsplaner 

 

Ellers er du kendetegnet ved at:  

 Have en analytisk og struktureret tilgang til dine opgaver 

 Have et solidt kendskab til ERP-systemer (gerne SAP) 
 Beherske koncernsproget engelsk på forhandlingsniveau, både mundtligt og skriftligt 
 Du måske også taler tysk 

 

 

VIRKSOMHEDEN TILBYDER 

En stilling i en solid og professionel virksomhed med egne produktionsfaciliteter i Danmark. Du vil opleve 

et fleksibelt og uformelt arbejdsmiljø, der understøtter talent og udvikling af vores medarbejdere.  

Du vil have rige muligheder for at påvirke såvel din egen hverdag, som virksomhedens fremtidige 

udvikling og profil. Du vil opleve frihed under ansvar. 

Du tilbydes en konkurrencedygtig løn, samt pension, helbredsforsikring, fritvalgskonto og en attraktiv 

bonusordning.   

 
TILTRÆDELSE 
Hurtigst muligt, men der ventes gerne på den rette. 
 

 
ANSØGNING 
Motiveret ansøgning kan sendes direkte til vor rekrutteringspartner: 
 
Sten Appelon Petersen 
Direktør, Insightments Danmark 
 

Mobil:  +45 2270 8320 
Mail:  sap@insightments.dk 


