Vi søger en kvalitetschef
Brænder du for kvalitet og har en vision om at være med til at sætte kvalitet på dagsordenen?
Hos Torntoft & Mortensen A/S har vi store kommende byggeopgaver og har behov for at udvide
organisationen. Som en del af Torntoft & Mortensen A/S’ vækst strategi, vil vi sikre kvalitet og rettidig
omhu i kommende byggerier, derfor søger vi en dygtig, selvstændig og ansvarsbevidst kvalitetschef til
en nyoprettet stilling.
I Torntoft & Mortensen A/S arbejdes der med mange store projekter både som fagentrepriser, hovedog totalentrepriser. I jobbet som kvalitetschef tager du ansvar for at løfte kvaliteten og bygbarheden
på projekterne i samarbejde med byggeledere og projektledere. Du bliver en del af projektledelsen og
assisterer og bidrager som sparringspartner for dine projekt- og entrepriseleder kollegaer. Sammen
sikrer I kvalitet på arbejdspladsen overholdelse og udarbejdelse af korrekt KS og DV materiale i
henhold til kontrakter og aftaler med bygherre og myndigheder.
Du vil blive en vigtig del af vores organisation, hvor du vil referere og arbejde tæt på direktionen men
også på tværs af afdelingerne.
Jobbet indeholder bl.a. følgende opgaver:
•	Sikrer kvaliteten på projekterne overholdelse og udarbejdelse af korrekt KS og DV materiale i
henhold til kontrakt og aftaler i samarbejde med ansvarlig byggeleder/projektleder
• Sikrer opdateret viden på området samt formidling til organisationen
• Opdatering og videreudvikling af virksomhedens strategi på området
• Sikrer systematik, struktur og ensartethed af T&M’s kvalitetssikrings- og kontrolplaner
•	Koordinering af 1 og 5 års eftersyn sammen med projekt- eller byggelederen på de konkrete
projekter.
• Deltager proaktiv i projektering af byggerier med fokus på kvalitet og bygbarhed
Det er et selvstændigt job, hvor du får stor indflydelse på at skabe din egen stilling i samarbejde med
ledelsen. Du får naturligvis den fornødne backup og sparring i organisationen. Da der er tale om en
nyoprettet stilling vil der være mulighed for at du selv er med til at udvikle stillingen og organisationen
fremadrettet.
NØDVENDIGE KVALIFIKATIONER
Du har en byggeteknisk uddannelse som bygningskonstruktør eller ingeniør. Du sidder formentlig i
en stilling i en rådgivende ingeniør- eller arkitektvirksomhed. Du har 10-15 års erfaring indenfor større
byggerier og har et ønske om øget indflydelse på kvalitetssikring samt at være med til at udvikle
forretningen. Du er en habil IT bruger, og du er velformuleret på dansk i skrift og tale.
DET GODE MENNESKE
Hos Torntoft & Mortensen vægter vi gensidig respekt, ærlighed, ordentlighed og forståelsen for et
godt købmandsskab højt. Som person er du lige til, og du har et positivt livssyn samt godt humør.
Vi tilbyder dig et interessant, alsidigt og udviklende job i en dynamisk virksomhed. Vi er en uformel
men ambitiøs virksomhed med gode kollegaer og et godt arbejdsmiljø.
Vi tilbyder endvidere løn efter kvalifikationer, en god pensionsordning samt sundhedsforsikring.
ANSØGNING:
Lyder dette som et interessant job for dig, ser vi frem til at modtage din ansøgning og CV på,
job@torntoft-mortensen.dk. Ansøgningen mrk. ”Kvalitetschef”.
Ansøgningsfrist: 15. marts 2018.
Tiltrædelse: 1. august 2018 eller efter nærmere aftale.
Samtaler afholdes løbende.
YDERLIGERE OPLYSNINGER:
Har du spørgsmål vedrørende jobbet, er du velkommen til at kontakte:
Svend Torntoft på telefon 25 37 19 09.
Se mere om os på: www.torntoft-mortensen.dk

