
 - a strong solution for the environment

Kvalitetsikringsmedarbejder / teknisk assistent
til at kvalitetssikre recycling maskiner og anlæg

Har du lyst til at blive en del af vores kompetente konstruk-
tionsafdeling? Excellerer du i samspillet mellem praktik, 
teori og digitalisering, og kan du fungere som bindeled 
mellem vores svejsere og montører ude i marken samt kon-
struktørerne på kontoret? Leder du samtidig efter en stilling 
i en dynamisk og travl organisation, hvor du bliver mødt af 
høje forventninger i kombination med stort engagement? 

Dansk ekspertise i et internationalt netværk
Vi er en mindre virksomhed, der udvikler, producerer og 
sælger maskiner og anlæg til affaldsbehandling-, genvind-
ing- og biomasse-industrien. Hovedsædet ligger i Haderslev, 
hvor vi drager nytte af et bredt internationalt netværk og er 
forhandler af flere udenlandske mærkevarer.

Om jobbet
Din opgave bliver at sikre og udarbejde kvalitetssikrings-
dokumenter på afleverede projekter sammen med konstruk-
tørerne samt at udarbejde as built materiale til vores kunder. 

Dine primære arbejdsopgaver:
• Oprettelse af materialer til kvalitetssikring samt opfølgning
• Oprettelse af sagsspecifikke projektmapper m.m.
• Udføre kvalitetssikring, herunder forstå og kontrollere kon-
   struktionstegninger og projektdokumenter
• Udarbejde og ajourføre brugermanualer og dokumentation
• Sikre at leverancer stemmer overens med bestillinger
• Bistå konstruktører og montører med overblik over 
   aktiviteter og deadlines
• Øvrige administrative ad hoc-opgaver

Om dig
Vi forestiller os, at du har en baggrund som teknisk assi-

stent fra en lignende funktion, og at du har interesse og nys-
gerrighed for at lære nyt indenfor en højfokuseret branche.

• Min. 2 års erfaring
• Du er en holdspiller og kan kommunikere på alle niveauer 
 i en organisation; derfor er det vigtigt, at du taler og 
 skriver dansk og engelsk. Kendskab til tysk er en fordel
• Du er ansvarsbevidst og kan arbejde selvstændigt og 
 struktureret med opgaverne
• Du er initiativrig og venter ikke på, at opgaverne kommer til dig
• Du har overblik og kan sætte dig ind i konstruktionsprocessen
• Du er systematisk og er vant til at følge opgaverne til dørs
• Du er fleksibel og løsningsorienteret
• Du har brede IT-kompetencer – især i Excel

Vi tilbyder
• Fuldtidsstilling i en afvekslende hverdag med spændende   
   arbejdsopgaver
• Løn efter kvalifikationer
• En arbejdsplads med højt til loftet
• Pensionsordning
• Sundhedsforsikring
• Gode kollegaer og en stærk holdånd
• Gode muligheder for at udvikle dine færdigheder
• Kursus og efteruddannelse efter behov

Lyder det interessant?
Hvis du har spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at 
kontakte adm. direktør Niels Buch på tlf. 40 32 94 52. 
Synes du, at jobbet lyder interessant og matcher dine 
kvalifikationer, så send din ansøgning og CV hurtigst muligt 
på job@retec.dk - mærket ”Kvalitetsikringsmedarbejder”. 
Samtaler afholdes løbende til den rette person er fundet.
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