
  

 

Kvalitetstekniker 

Hos Nel Hydrogen er vores mission at styrke de kommende generationer med ubegrænset grøn energi og via brint udvundet af 

vedværende energi, hjælper vi verden med at omstille sig fra fossile brændstoffer til emissionsfrit brændstof. I vores danske division i 

Herning beskæftiger vi lige nu mere end 130 ansatte og forventer at vækste yderligere i de kommende år. Nel Hydrogen er en global 

frontløber når det kommer til udvikling og produktion af brinttankstationer; et marked som forventes at fastholde sin vækst i de 

kommende år, idet produktionen af brintdrevne biler, busser og lastbiler forventes at omstille sig til storproduktion.  

Om stillingen og afdelingen 

Hos Nel Hydrogen i Lind, Herning, søger vi en dygtig kvalitetstekniker, der vil være med til at sætte 

standarden for kvaliteten i en dynamisk virksomhed med en spændende Grøn fremtid.  

Som kvalitetstekniker bliver du en del af QHSE-afdelingen, som i dag består af 3 dygtige medarbejdere, en 

kvalitetsingeniør, en Supplier Quality Engineer, en dokumentationsspecialist samt QHSE-lederen, som er  

teamets daglige leder. QHSE-afdelingen indgår til i Produktionsafdelingen, men som kvalitetsmedarbejder 

vil du komme til at arbejde tværgående sammen med flere andre afdelinger, så som Supply Chain, T&D, 

Planning, PT og Warehouse.   

Dine daglige opgaver vil være:    

• At gennemfører kvalitetskontrol af produkterne i varemodtagelsen, i produktionen og i 

slutkontrollen.     

• I forbindelse med kontrollen at udfylde relevante kontrolskemaer 

• At håndtere kvalitetsafvigelser inkl. udarbejdelse af ’Non-Conformity Reports’ (NCR’er)  

• At håndtere og udarbejde ændringsforslag i ’Engineering Change Request’ (ECR’er), som sendes til 

Production Support afdelingen og efterfølgende assistere ved implementering af ændringerne 

• Håndtere og kontrollerer leverandør dokumentation  

• Kontrol af produktions dokumentation   

• Bistå med kalibreringen af måleværktøjer  

• Dagligt medvirke til udvikle og styrke vores kvalitetsstyrings aktiviteter og -systemer  

Om dig 

Du har givet en stærk håndværksmæssig baggrund, som f.eks. maskinarbejder, smed, automekaniker, 

elektriker med en mekanisk baggrund, eller lignende. Du har mindst 2-5 års erfaring med 

kvalitetsarbejdet i en produktionsvirksomhed, herunder erfaring med betjening af måleudstyr.  

Personlige kompetencer                                                                                                                             

Du er analytisk og har en god måleteknisk forståelse og er god til tegnings læsning                                                                                                                                                      

Du er selvkørende, og du trives med en bred kontaktflade.                                                                                  

Du er løsningsorienteret og serviceminded, og du har en positiv og fleksibel indstilling.                                      

Du er systematisk og teoretisk velfunderet indenfor regning og matematik.                                                                                  

Du behersker engelsk både i skrift og tale på et middel eller højt niveau.                                                                                                                           

Du er vant til at arbejde i forskellige IT-systemer, herunder gerne bruger af Navision og MS Office.                                                                                                                                                       

 



Ansøgning og henvendelse 

Send din ansøgning samt CV hurtigst muligt til recruitment@nelhydrogen.com . Ansøgningerne behandles 

løbende. Hvis du ønsker yderligere oplysninger omkring stillingen, er du velkommen til at kontakte Brian 

Bækgaard Jørgensen på 24793602 eller BRIBJ@nelhydrogen.com.  

 

___________________________________________________________________________________________ 

Om Nel Hydrogen A/S www.nelhydrogen.com  
Nel Hydrogen A/S er en førende producent af H2Station® brinttankstationer som giver brintbiler den samme hurtige optankning og rækkevidde 

som ved tankning af konventionelle biler. Nel Hydrogen A/S har investeret i udviklingen af H2Station® siden 2003 og teknologien markedsføres i 

dag til markeder hvor større netværk af brint tankstationer er under etablering. Nel Hydrogen A/S 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. 

www.nelhydrogen.com 
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