Krüger Kaldnes AS er Norges ledende Vannentreprenør. Vi leverer totale løsninger for avløpsrensing, vannbehandling, rehabilitering
og service, til Kommuner og Industri i Norge. I tillegg har Krüger Kaldnes i over 20 år forsynt oppdrettsnæringen med løsninger og
teknologier for vannbehandling. Som en del av det franskeide konsernet, Veolia Water Technologies, kan Krüger Kaldnes tilby et
mangfoldig utvalg av verdensledende teknologier og produkter.

Det skjer mye spennende for tiden, både i selskapet og i markedene vi opererer i. For å erstatte
en medarbeider som går over i annen stilling, søker vi etter enda en dyktig medarbeider til vårt
hovedkontor i Sandefjord:

HMS- og kvalitetsansvarlig
Vi trenger din hjelp til å:
•
•
•
•
•
•
•

Utarbeide policy og årlige mål for HMS og Kvalitet i samråd med Krüger Kaldnes’ ledelse.
Utarbeide og vedlikeholde selskapets standarder, krav og prosedyrer innenfor HMS og KS.
Være ansvarlig for planlegging, operasjon og utvikling av Krüger Kaldnes sitt kvalitetssystem.
Bistå prosjektledere på HMS og Kvalitet i prosjektgjennomføring.
Sørge for at Krüger Kaldnes har et aktivt avvikssystem innen HMS og KS.
Utføre risikoanalyser internt.
Utarbeide statistikker og rapporter innenfor HMS og Kvalitet.

Vi ønsker at du har:
•
•
•
•
•

En utdannelse på Ingeniørnivå innenfor tekniske fag, eller relevant utdannelse og erfaring innenfor
HMS-/KS-området
Minimum 3 års erfaring fra relevant arbeid (gjerne fra prosessindustrien og bygg/anlegg)
Evnen til å arbeide strukturert, systematisk og målrettet
Gode samarbeids- og kommunikasjonsferdigheter
Gode muntlige og skriftlige ferdigheter (norsk og engelsk)

Vi tilbyr:
•
•
•
•

Et godt arbeidsmiljø, som preges av hyggelig samarbeid, faglig dyktighet og pågangsmot
Interessante, varierte og utfordrende oppgaver i et spennende selskap i vekst
Du blir en del av et høyt kvalifisert team
Gode lønns-, pensjons- og forsikringsordninger
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