Vi søger ny kollega som
KS ansvarlig
Vi søger en ny kollega, som vil få det overordnede ansvar, for
vores kvalitetssikring samt kontrol.
Du vil få ansvar for at vores kvalitetssikring konstant er opdateret, samt tilpasses bygherrens krav.
Dine arbejdsopgaver består af:
Generelt vedligehold af vores kvalitetssikringsprogram, oprettelse af nye sager så de matcher de
stillede krav, samt opfølgning på at KS udføres og arkiveres de rigtige steder, samt D&V manualer.
Opmåling og indmåling med GPS af afgravede og indbyggede materialer, samt af indbyggede
komponenter.
Myndighedsbehandling, herunder ansøgning om jordflytning, LER, gravetilladelser inkl.
udarbejdelse af skilteplaner og rådighedstilladelser, mm.
Vores forventninger til dig:

Freiberg Entreprenør A/S

Du kan arbejde selvstændigt
Du har ordenssans
Du mestrer office pakken
Du har flair for nye it-programmer og apps
Du tager ansvar, og kvalitet er en selvfølgelighed
Du trives både på byggepladsen og bag skrivebordet
Du kan se fremadrettet og planlægge
din egen dag
Du er positiv og har godt humør, selvom
det til tider går stærkt
Vi kan tilbyde dig:
En god og solid arbejdsplads
Gode og fagligt dygtige kollegaer
Varigt arbejde, som fordeler sig i hele Syddanmark
God løn med mulighed for bonusordning

Freiberg entreprenør er en af
Sønderjyllands mest
respekterede
entreprenørvirksomheder. Vi
arbejder hoved sagligt med
opgaver inden for anlægs- og
byggeprojekter. Vi udfører
opgaver i både hoved- og
fagentrepriser, og vi
beskæftiger pt. omkring 30
fuldtidsansatte, som løbende
bliver udviklet og
opkvalificeret.
Du kan se mere om hvad vi
laver på www.freiberg.as eller
følg os på vores facebookside

Lyder det som noget for dig?
Kontakt eller send din ansøgning til
Claus Hakonsen ch@freiberg.as 2222 5390 eller
Michael Junker Christensen mjc@freiberg.as
2222 5388
Tiltrædelse: Hurtigst muligt
Freiberg Entreprenør A/S – Nordre Landevej 24B – 6270 Tønder
74 72 28 00 – mail@freiberg.as – www.freiberg.as
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