
East Metal A/S er en danskejet metalindustriel virksomhed, som er underleverandør af komplekse stålkonstruktioner – primært til 
internationale kunder i vind- og offshore industrien. Vores kundeportefølje tæller kunder som Siemens Windpower, Vestas og Semco 
Maritime. Virksomheden grundlagdes i 1997 og har i dag godt 600 ansatte fordelt på tre fabrikker i Letland, på fabrikken i Nakskov 
og på hovedkontoret i Esbjerg. East Metal Nakskov har ca. 35 medarbejdere, der forestår produktionen af store stålkonstruktioner. 
 

Vi søger en målrettet og systematisk kvalitetskoordinator til vores fabrik i Nakskov.   

Vi ser gerne at du har teknisk kendskab til arbejdsprocesserne omkring arbejdet med kvalitet fra tidligere 
ansættelser, desuden har du en håndværksmæssig forståelse for industrien omkring jern og metal.   

I det daglige har du en helt central rolle i forhold til kvalitetssikring, hvor du har stor medindflydelse på miljø og 
produktionsprocesser i samarbejde med den øvrige ledergruppe. Du er bl.a. ansvarlig for at opgaveløsningen vedr. 
det øvrige team registreres og dokumenteres hvor det er nødvendigt, samt at arbejdsprocesser og procedurer 
lever op til gældende standarder.   

Som person er du målrettet og systematisk, det ligger dig derfor naturligt at der er struktur og orden i tingene. Du 
arbejder selvstændigt med opgaverne, men er ikke bleg for at tage initiativ til samarbejde ved behov.  

Da vi er en blanding af udenlandske og danske medarbejdere på fabrikken i Nakskov, og dele af vores produktion 
ligger i Letland, skal du kunne begå dig på engelsk. Der vil i perioder forekomme rejseaktivitet til Letland, hvor din 
deltagelse kræves.  

Vi tilbyder en arbejdsplads med frihed under ansvar og gode kolleger.  

Kan du nikke genkendende til ovenstående, og har du lyst til at være en del af vores team? Så send os din ansøgning 
og CV snarest.  

Arbejdsområder:    Dine faglige kvalifikationer: 
▪ Vedligeholdelse og udvikling af ISO 9001, ISO 14001 ▪ Minimum 5 års erfaring fra lign. stilling 
▪ APV-kortlægning, heraf gennemførelse, opfølgning ▪ IT og dokumentationsstærk 
og udvikling    ▪ Kendskab til kvalitetssystemer og standarder 
▪ Assistere i udarbejdelse af risikovurderinger  ▪ Dansk og engelsk i skrift og tale   
▪ Udarbejde og opdatere instruktioner og procedurer 
▪ Dokumentation og rapportering til kunder 
   
Arbejdstid: 37 timer.  
Ansøgning og CV til: job@eastmetal.dk  
Ansøgningsfrist: Hurtigst muligt.   Skibsværftsvej 46 · DK-4900 Nakskov · Denmark 
Tiltrædelse: Hurtigst muligt.    Tel. +45 7070 7799 · www.eastmetal.dk  
Vi indkalder løbende ansøgere til samtale.  
Yderligere oplysninger?  
Kontakt QSE Manager Michael F. Hansen på tlf. +45 52 14 17 85 
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