
Troldtekt A/S søger en: 

Kvalitetschef
- med erfaring, gå på mod og en pragmatisk tilgang til implementering af nye systemer

Vil du være med til at fastholde og udbygge det høje 
kvalitetsniveau for nogle af markedets førende aku-
stikløsninger til byggeriet? Og vil du arbejde i en virk-
somhed, som er trendsætter inden for bæredygtigt 
indeklima? Så er dette job sandsynligvis det helt rette 
for dig. 

Troldtekt producerer akustikløsninger af træbeton, og 
virksomheden er i kraftig vækst. Troldtekt er netop 
blevet en del af Kingspan Group, og derfor har vi be-
hov for at få udbygget vores kvalitetsafdeling med en 
kvalitetschef med erfaring, gå på mod og en pragma-
tisk tilgang til implementering af nye systemer.

Vi leder netop nu efter en profil, der kan være med til 
at udbygge Troldtekts kvalitetsafdeling, stå i spidsen 
for nye certificeringer og være det gode bindeled til 
moderkoncernens kvalitetsfunktion.

Dine arbejdsopgaver:
• Lede udviklingen af kvalitetsstyringssystemet i for 
 hold til nye eksterne og interne krav
• Etablere og gennemføre auditering i blandt andet  
 ISO 9001, ISO 14001, mm.
• Være ansvarlig for CE-mærkningen iht. EN 13168 og  
 EN 13964
• Deltage i Cradle2Cradle-certificeringen og på sigt  
 overtage ansvaret for denne
• Supportere produktionen og miljøfunktionen i daglig  
 drift
• Supportere Teknisk afdeling og Compliance i vedlige 
 holdelse af systemer til daglig drift
• Gennemføre interne audits og være ansvarlig for, at  
 eksterne audits gennemføres i virksomheden

Om dig:
• Erfaring med QA - f.eks. revision af procedurer, afvi- 
 gelser, dokumentstyring, intern audit og CAPA’er
• Erfaring med ISO 9001 og ISO 14001 samt andre re- 
 gulatoriske krav
• Har deltaget i udvikling og implementering af styre 
 systemer i en produktionsvirksomhed
• Gode dansk- og engelskkundskaber
• Gode kommunikations-, formidlings- og samar-  
 bejdsevner
• Godt overblik med sans for detaljer
 
Vi tilbyder dig:
• Teamarbejde i et miljø med kompetente og dedikere- 
 de kollegaer fra ind og udland
• Et job med muligheder for efteruddannelse og kom- 
 petenceudvikling
• Attraktive personaleforhold

Sådan søger du stillingen:
Send din motiverede ansøgning, dit CV og relevante 
bilag til: job@troldtekt.dk (mærket 'Kvalitetschef'). 

Vi indkalder løbende til samtaler og forventer, at stillingen 
besættes med opstart pr. 1. november 2022.

Hvis du har spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at 
kontakte:

Vibeke Pedersen
Teknisk Chef, Teknisk Afdeling
vip@troldtekt.dk
Dir: 8747 8119

Hos Troldtekt A/S mener vi, at akustisk komfort og sundt indeklima er centrale elementer i det gode byggeri. Siden 1935 har vi 
produceret Troldtekt akustikplader af to af naturens egne materialer - træ og cement. Vi designer, udvikler og producerer pladerne 
i Danmark under moderne, miljøskånsomme forhold. Social ansvarlighed, bæredygtighed og digitale løsninger er en vigtig del i vo-
res forretningsfilosofi. Troldtekt er en økonomisk meget sund virksomhed og beskæftiger i alt ca. 170 dygtige medarbejdere. Vores 
kunder er i første led arkitekter og i det afsluttende salg trælasthandlere og entreprenører. 

> www.troldtekt.dk


