Kvalitetsingeniør
Til nyoprettet stilling i QHSE-afdelingen søges en erfaren Kvalitetsingeniør,
der skal arbejde med kvalitet i produktion og med kvalitet i forhold til
leverandører
Nel Hydrogen A/S. Virksomheden har mere end 100 ansatte i den danske afdeling, og forventer at
opretholde en stor vækst i de kommende år. Organisationen er dynamisk, omgangstonen er uformel og
fleksibilitet er et nøgleord. Virksomheden er helt i front når det gælder udvikling af brinttankstationer, der
anvendes til tankning af brintbiler – og som nu skal serieproduceres. Markedet for brintstationer vil i de
kommende år opleve en kraftig vækst, da brintbiler i stor skala bliver lanceret i fremtiden fra en række af
verdens største bilproducenter.

Om afdelingen og jobbet
Som Kvalitetsingeniør indgår du i QHSE-afdelingen, som udover dig består af 3 fagligt dygtige
medarbejdere, der dækker områderne kvalitetsstyring, sikkerhed, dokumentstyring og miljø.
Afdelingen er en del af Produktionsafdelingen, som udover QHSE består af Produktions Teknik,
Indkøb, Logistik (Planlægning og Lager) og Montage. Du får reference til QHSE Manager.
Stillingen er nyoprettet og indeholder gode muligheder for, at du selv kan påvirke indholdet,
der spænder fra daglige rutiner, over afvigelseshåndtering til kontinuerlige forbedringer af
processer såvel internt som i forhold til leverandører.
I forhold til produktionen vil du overordnet set få ejerskab af kvalitetsprocessen, herunder
både til produkt-/komponentkvaliteten, som til kvalitet af produktionsprocesserne. Du skal
gennemføre løbende forbedringer og reducere kvalitetsomkostningerne. Det bliver dit ansvar
at håndtere kvalitetsafvigelser i form af de ‘Non-Conformity Reports’ (NCR), som udarbejdes i
produktionen, herunder sikre at NCR-rapporterne bliver vurderet og korrigerende handlinger
igangsat, så gentagelse af fejl undgås. Du sikrer, at interne processer understøtter god kvalitet
og 0-fejls kultur, og du bidrager til forbedringer af kvalitetsstyringssystemet. Engineering
Change Management processen skal fungere, og du bidrager hertil ved at sørge for at indsende
ECR’er fra Produktionen til ’Product Support Organization' (PSUP) og ved at følge op på disses
gennemførsel.
I forhold til leverandører får du i tæt samarbejde med Strategisk Indkøb en vigtig kvalitetsrolle
med opgaver som for eksempel:
• Løbende evaluering og opfølgning på leverandørperformance
• Auditering af leverandørernes produktionsprocesser og deres kvalitetsstyringssystemer
• Kvalificering af nye leverandører i forhold til kvalitetsforhold samt forhandling af
kvalitetsaftaler
• Samarbejde med Technology and Development afdeling omkring kvalitets issues
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Holde Strategisk Indkøb informeret om det aktuelle kvalitetsniveau
Håndtere kvalitetssager i forhold til underleverandører, herunder udarbejdelse af NCR
Definere og deltage i indgangskontrol, herunder sikre at kvalitetsafvigelser håndteres i
overensstemmelse med TPS (Technical Purchase Specifikation) og relevante procedurer
og instruktioner
Afklare kost- og kvalitetsafvigelser som kan tilskrives leverandøren
Sikre dialog og opfølgning overfor leverandører omkring løbende forbedringer og
forebyggende handlinger

Om dig
Stillingen er nyoprettet og appellerer derfor til en kandidat med erfaring fra en
ordreproducerende virksomhed, og som har lyst og motivation til selv at være med til at forme
jobbet.
Vi forestiller os at den rette kandidat:
• Er ingeniør af uddannelse og har arbejdet indgående med kvalitet mindst 5-6 år
• Har erfaring med løsning af kvalitetsstyringsopgaver fra en produktionsvirksomhed med
mekanisk og elektrisk montage
• Har erfaring med løsning af opgaver fra en Supplier Quality Engineer (SQE) stilling
• Har erfaring som intern auditor og/eller leverandør auditor
• Er indstillet på 20-40 rejsedage pr. år af hensyn til den løbende leverandørkontakt
• Er ekstrovert af natur og ikke bange for at træde ind ad døren hos leverandøren
• Er dynamisk, vedholdende og fleksibel, så du træder til, når der er behov
• Er struktureret, kvalitetsbevidst med fokus på opgaven og løser opgaverne ensartet
• Evner at arbejde selvstændigt og ansvarsfuldt, samt at indgå i et dynamisk team med
omskiftelige opgaver og mange bolde i luften samtidigt
• Er god til at bevare overblikket - også i travle perioder
• Er flydende på dansk, og god til at kommunikere på engelsk i skrift og tale, idet
koncernsproget er engelsk
• Har gerne erfaring med ERP-systemet Navision, og måske også erfaring med 3partsgodkendelse (PED-direktiv og UL) og ISO 9001-certificering

Nel Hydrogen tilbyder
Du tilbydes et spændende og udviklende job, hvor du bliver en del af QHSE-afdelingen, som i
dag består af 3 medarbejdere. Du vil komme til at arbejde i et miljø, hvor forandring er en del
af hverdagen, og hvor du med din erfaring og viden i høj grad vil kunne påvirke opgaven. Nel
Hydrogen er beliggende i Lind ved Herning, i topmoderne faciliteter, og tilbyder medarbejderne
mange personalegoder som eksempelvis en god kantineordning, pension med sundhedssikring
og massageordning.

Ansøgning og kontakt
Send din ansøgning samt CV hurtigst muligt til pro&co via dette link, og knappen ”Søg
stillingen”. Samtaler afholdes løbende.
Forventet ansættelsesstart: hurtigst muligt.
Såfremt du ønsker yderligere oplysninger omkring stillingen, er du velkommen til at kontakte
Kristian Reinevald – pro&co på tlf. +45 96 60 32 00

Brian Bækgaard Jørgensen – Nel Hydrogen QHSE Manager på tlf.: +45 24 79 36 02

Om Nel Hydrogen A/S | www.nel-hydrogen.com
Nel Hydrogen A/S – tidligere H2 Logic – er en førende producent af H2Station® brintstationer,
som giver brintbiler den samme hurtige optankning og rækkevidde som konventionelle biler.
Nel Hydrogen har investeret i udviklingen af H2Station® siden 2003 og teknologien
markedsføres i dag til markeder, hvor større netværk af brintstationer er under etablering. Nel
Hydrogen er en del af NEL ASA, som er noteret på Oslo Børsen. NEL ASA er en førende
producent af hydrogen teknologi til industri og energiformål med over 500 leverancer i mere
end 50 lande.

