Vil du være vores nye kollega?
HSEQ-chef til plast- og emballageindustrien
Vi søger en HSEQ-chef, der kan sikre, at vi når vores mål inden for sundhed, kvalitet, sikkerhed og
miljø (herunder arbejdsmiljø) i både SKY-LIGHT A/S og Formpac AB.
Vores kunder og slutbrugere stiller stadigt større miljøkrav til plastindustrien, både når det gælder
fremstilling, genbrug og genanvendelse, og disse krav ønsker vi at forblive på forkant med.
Dette kræver en dedikeret HSEQ-chef, der evner at tænke nye løsninger og gå nye veje.
Din opgave bliver at udarbejde overordnede strategiplaner, mål og handlingsplaner, skabe et proaktivt kvalitetsarbejde, der forebygger reklamationer og eliminerer fejl, og sørge for at SKY-LIGHT
og Formpac er en sikker og tryg virksomhed, der hele tiden arbejder med at forbedre både det psykiske og fysiske arbejdsmiljø.
Stillingsbeskrivelse
Eksterne opgaver
•
Hovedansvarlig for alle certificeringer, samt bindeled til eksterne samarbejdspartnere, herunder
offentlige myndigheder
•
Holde sig ajour ift. gældende miljølovgivninger og trends inden for plast ift. miljøet
•
Sammen med sælgerne afklare f.eks. kvalitetsbrist eller andre specifikke
kundeønsker/forventninger
•
Holde sig opdateret i forhold til nye kvalitets-/markedskrav samt nye krav fra standarder
•
Ledelse af kvalitetsstyring generelt, kontakt til relevante myndigheder og leverandører, og
gennemførelse af audits.
•
Bindeled til plastindustrien inden for blandt andet Operation Clean Sweep
Miljø og sundhed (herunder arbejdsmiljø)
•
Ansvarlig for Operation Clean Sweep processen og at den udleves i begge organisationer,
samt sikre at vi hele tiden er en rollemodel for håndtering af plast ift. miljøet
•
Sikre et godt og sikkert arbejdsmiljø
•
Med baggrund i bl.a. trivselsmålinger og observationer sikre en god og effektiv arbejdsplads
Kvalitet
•
Udvikling/optimering og vedligeholdelse af kvalitetssystemet, samt sikre at procedurer,
flowcharts og instruktioner udleves
•
Gennemføre og sikre at certificeringer opretholdes (ISO9001, ISO5001 og BRC)
•
Gennemføre interne audit med regelmæssig frekvens
•
Sikre at alle interne og eksterne reklamationer/afvigelser bliver behandlet professionelt og
effektivt, så kunderne oplever en gnidningsfri og hurtig reklamationsbehandling
•
Sikre at der bliver en effektiv læring i organisationen ovenpå alle reklamationer/afvigelser
•
Konstant udfordre det eksisterende og arbejde efter kontinuerlige forbedringer og best practice

Sikkerhed
•
Udvikle og optimere den gældende sikkerhedsorganisation
•
Udføre sikkerhedsrunderinger, APV, interne audits og analyser m.v.
•
Sikre at nye produkter/additiver etc. bliver forsvarligt implementeret i organisationen
Regelmæssig rapportering til direktionen.
Du er/har:
•
Haft en lignende stilling som HSEQ-chef hos en leverandør til fødevare- eller
pharma-industrien
•
Gerne en uddannelse som K/P-ingeniør, proces- eller produktionsteknolog
•
Erfaring med BRC, IFS eller lignende
•
Hands-on tilgang, god organisator og projektstyrer
•
Kundeorienteret og god til at lytte
•
Ser muligheder og løsninger
•
Selvstændig, energisk og vedholdende – og udfordrer det eksisterende
•
Troværdig og ærlig
•
Behersker Office-pakken, samt IPW og Axapta eller lignende programmer
•
Kan formulere sig overbevisende – også på engelsk – både i skrift og tale
Vi kan tilbyde
Et spændende job med stor indflydelse på egen hverdag i en virksomhed, hvor der er højt til loftet
og hvor ambitionerne og mulighederne er store. Du tilbydes en lønpakke, der matcher dine kvalifikationer inkl. pension, sundhedsforsikring, mobiltelefon og fri internetopkobling.
Yderligere oplysninger/ansøgning
Vil du vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte Aksel Uglvig Jensen, Skelmose,
på tlf. 40 84 01 33. Ansøgning med relevante bilag kan sendes til Aksel Uglvig Jensen her.
Ansøgninger vil blive behandlet løbende.
Tiltrædelse: hurtigst muligt.

SKY-LIGHT er en familieejet virksomhed, etableret i 1959 og beliggende i Varde. Vi producerer plastfolie og -emballage af primært genbrugsplast.
Vi ser os selv som en del af løsningen på de problemer verden har med plastforurening. Vi er en af de få plastproducenter på markedet, som er i
stand til at producere fødevaregodkendte plastfolier og –emballager af 100% genanvendt plast, ligesom vi også er i stand til at producere
bionedbrydelige folier og emballageløsninger.
SKY-LIGHT overtog i 2017 Formpac AB i Sverige, og styrkede dermed sit produktprogram til fødevareindustrien, særligt inden for
convenience-food/food-to-go.

