
OM JOBBET
QEP – Quality, Environment and Production består i dag af 5 kompetente 
medarbejdere, og vi ønsker at øge kapaciteten i  teamet med en Quality & 
CSR Specialist, hvis ansvarsområder og opgaver primært vil være inden for:

• Sikring og udvikling af produktkvaliteten på møbel- og skærmvægsstoffer 
i hele Gabriels forsyningskæde.

• Opfølgning på kvalitet og CSR i forsyningskæden med særligt fokus på 
arbejdsmiljø og påvirkning af det ydre miljø.

• Gennemførelse af audit hos leverandører.
• Teknisk support til Gabriels kunder.
• Sikring af entydigt og komplet produktionsgrundlag samt optimal 

gennemførelse af produktionsprocesser.

OM DIG 
Du kan enten have en stærk faglig baggrund og/eller en længerevarende 
uddannelse inden for kvalitetsstyring eller produktion. Det er vigtigt, at du 
har lyst til at bruge dine kompetencer i tæt samarbejde med det erfarne 
team, som du bliver en del af. 

Din arbejdsform er både struktureret og handlingsorienteret, og du formår 
at bevare overblik, fokus og høj troværdighed i de til tider vanskelige sager, 
der kontinuerligt skal løses hurtigt og effektivt. Du motiveres af at tage 
ansvar og have en stor kontaktflade med forskellige mennesker og kulturer, 
du indgår derfor gerne i åben og respektfuld dialog med kunder, kolleger, 
leverandører og andre samarbejdspartnere.

Du har en grundlæggende forståelse for forsyningskæder, og er vi så heldige, 
at du har uddannelse og erfaring inden for tekstilfrembringelse vil det 
være en væsentlig fordel for os. I alle tilfælde kan du forvente omfattende 
uddannelse ift. Gabriels produkter og frembringelse af disse.

Derudover er der følgende krav til dine kompetencer:
• Indgående viden om kvalitetsstyring i henhold til ISO 9001.
• Viden om miljøledelse i henhold til ISO 14001.
• Viden inden for styring af arbejdsmiljø herunder viden om OHSAS 18001.
• Fortrolighed med relevante IT-værktøjer, herunder bl.a. MS Office, BI- og 

ERP-systemer.
• Kommunikerer på dansk og engelsk på højt niveau. 
• Godt farvesyn (da du også skal godkende vareprøver).
• God organisatorisk forståelse.

OM RAMMERNE
• En international vækstvirksomhed, der vedvarende skaber gode resultater.
• Et udadvendt job med mange udfordringer og mulighed for selv at præge 

og udvikle dit jobindhold.
• En attraktiv arbejdsplads med stærkt fokus på forretningsudvikling.
• Forventeligt ca. 40-60 rejsedage om året.
• Ud over fast gage; pensionsordning, sundhedssikring, frugt- og 

kantineordning, tilskud til sportsaktiviteter m.m.

FÅ MERE AT VIDE
Ønsker du at vide mere om stillingen er du 
velkommen til at kontakte:
 
Director of CSR & Quality 
Kurt Nedergaard 
på tlf. 2324 2311.

ANSØGNING
Tiltrædelse sker, når vi har den rigtige kandidat. 
Send din ansøgning og CV hurtigst muligt til:

HRMaster Jeanette Horty Stenrøjl 
på jes@gabriel.dk 

Vedlæg relevante eksamenspapirer, referencer mv.

OM AFDELINGEN QEP
QEP – Quality, Environment & Production skaber 
værdi og kundetilfredshed hos sine udvalgte 
kunder gennem et langsigtet samarbejde om 
kvalitets-, og miljøledelse, produktmærkning, CSR 
samt produktfrembringelse i forsyningskæder. 
Afdelingen fokuserer på kvalitetsledelse i henhold 
til ISO 9001 og miljøledelse i henhold til ISO 14001. 
Produktmærkning gennemføres i henhold til 
internationale anerkendte ordninger omfattende 
EU-blomsten, Oekotex og Cradle to Cradle. 

OM GABRIEL
Gabriel-koncernen, med hovedkontor i Aalborg, er en 
moderne børsnoteret virksomhed, der beskæftiger 
mere end 450 medarbejdere i forskellige lande. 
Virksomheden bygger på over 165 års traditioner, 
hvor innovation og værdiskabende samarbejde 
er fundamentale værdier. Koncernen er blandt 
verdens førende leverandører af møbeltekstiler og 
relaterede løsninger og services til verdens største 
møbelproducenter. 

Læs mere på www.gabriel.dk.

Er du Gabriels nye 

QUALITY & 
 CSR SPECIALIST?


