
 

 

 

Kvalitets koordinator til kvalitetssikring af montageprocesserne 

i Produktionsafdelingen 

Nel Hydrogen A/S. Virksomheden har i dag mere end 150 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 udviklingen og 

produktion af brinttankstationer, der anvendes til tankning af brintbiler. Markedet for brintstationer 

vil i de kommende år opleve en kraftig vækst, da brintbiler i stor skala bliver lanceret fra en række 

af verdens største bilproducenter. 

 

Om jobbet  

Du vil skulle indgå i produktionsafdelingen i Nel, der for øjeblikket består af mere end 30 dygtige 

håndværksuddannede medarbejdere, fordelt i to områder. Det ene som indeholder for-

/undermontage og testrum og det andet som er en moderne linjemontage. Hvert område har 

sin egen ’Production Supervisor’ (produktionsleder), som Du til dagligt vil referere til.  

 

Du vil i det daglige være den medarbejder der er godt inde i alle montageprocesserne, så du 

kan gennemføre slutkontrol af den udførte montage, i forhold til instruktionen for det 

pågældende arbejde og derved vil du være med til at sikre, at montagefejl ikke opstår. Du vil til 

dagligt komme til at arbejde tæt sammen med de øvrige medarbejdere i kvalitets support 

teamet, ligesom du vil komme til at have kontakt til ingeniørerne i udviklingsafdelingen    

 

Om dig 

Produkterne er meget komplekse indenfor både det mekaniske, det el-tekniske såvel som 

indenfor køling og pneumatik, så du skal have en bred teknisk forståelse og erfaring. Du er 

måske kommet til et punkt i din karriere, hvor du har valgt at lægge værktøjet lidt til side for at 

tage en mere koordinerende rolle 

 

Vi forestiller os, at:   

• Du har 3-5 års erfaring fra montage af både mekaniske og el-tekniske komponenter, og 

du er vant til at arbejde efter instruktioner/procesbeskrivelser  

• Du ved hvad det betyder at have høje krav til kvalitet og sikkerhed i en montage proces, 

og ved hvor vigtigt det er at udføre processerne efter de givne forskrifter/instruktioner  

• Du har en stor teknisk interesse og nysgerrighed, og er hurtig til at gennemskue 

komplekse problemstillinger  

• Du har gode kommunikationsevner og har en analytisk tilgang til problemløsning, for på 

den måde at komme frem til den gode løsning.  

• Du har gode samarbejdsevner og formår at skabe tillid til din person.  



• Du har interesse i skrivebordsarbejde, da det indimellem vil være nødvendigt at skulle 

vedligeholde noget data i vore IT-systemer, eller at skulle rette/omskrive en 

proces/instruktion  

• Du er vant til at læse tegninger, el-diagrammer, PID’er  

• Du er omhyggelig og detaljeorienteret 

• Du evner at arbejde selvstændigt og ansvarsfuldt, samt at indgå i et dynamisk team med 

omskiftelige opgaver og mange bolde i luften samtidigt 

• Du er god til at bevare overblikket - også i travle perioder 

 

Det vil være en fordel hvis: 

• Du har du kendskab Navison     

• Du kender til change management (NCR og ECR) og hvordan de bruges 

• Du er flydende på dansk, og god til at kommunikere på engelsk i både skrift og tale.  

 

Nel Hydrogen tilbyder 

Du tilbydes et spændende og udviklende job, hvor du bliver en del af Produktionen som igen er 

en del af Operations, som ud over produktionen består af: Indkøb med lager, QHSE, Operations 

Excellence, Planlægning og Commissioning & Installation og Service.  

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 

f.eks. en god kantineordning, pension med sundhedssikring og massageordning.  

 

Jobbet vil primært skulle udføres fra virksomheden, der er beliggende syd for Herning, centralt 

ved motorvejen.  

 

Ansøgning og kontakt  

Send din ansøgning samt CV hurtigst muligt via Jobindex (hvor jobopslaget også ligger). 

Samtaler afholdes løbende.  

 

Forventet ansættelsesstart: snarest muligt. 

 

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

Production Supervisor Chresten Frederiksen på tlf. +45 21278850 eller Sune Fisker Nielsen på 

tlf. +45 20934051  

 
 
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. 

http://www.nel-hydrogen.com/

