
Kvalitets- & Proces Chef
Versalift Denmark A/S

Noget af det mest innovative i branchen 
Hos Versalift i Farsø, kommer du til at arbejde på hovedkontoret for en af 
verdens største og mest innovative aktører i liftbranchen. Med primær fokus på 
den danske produktion og de 160 medarbejdere i Farsø (1900 medarbejdere 
globalt), ønsker Versalift at styrke sine ressourcer og kompetencer indenfor kval-
itet, processer og arbejdsmiljø.  Som ny chef med direkte reference til CEO Kim 
Bach Jensen, får stillingen vigtig strategisk, taktisk og operationel indflydelse på 
fremtiden med snitflader i hele organisationen. 
 
Du kan bl.a. se frem til følgende ansvarsområder
• Udvikle og vedligeholde systemer, som understøtter arbejdet med kvalitet, 

processer og arbejdsmiljø (ISO 9001, ISO 14001)
• Bidrage til strategien på kvalitet-, miljø- og arbejdsmiljøområdet
• Analysere og præsentere forbedringstiltag med udgangspunkt i business 

case
• Opretholde datastrukturer og kvalitetsrapportering
• Udvikle og lave struktureret opfølgning på systemer og handleplaner, som 

understøtter virksomhedens overordnede mål
• Udvikling af digitale løsninger i sammenspil med selskabets øvrige soft-

wareløsninger
• Hands-on projektopgaver på værksteder herunder support til produktion-

ens forbedringsarbejde med Kaizen-/leantavler
• Fortsætte implementering af APVKvik software inklusiv kemisk APV 
• Udvikle systemer til leverandøraudits
• Samarbejde med intern auditør (ekstern partner)
• Koordinering af audits
• Sikre sig den nyeste viden om lovkrav indenfor kvalitet, miljø og arbejd-

smiljø 

Din arbejdsplads bliver på virksomhedens hovedkontor i Farsø. Du bliver en 
nøgleperson i forhold til virksomhedens ledergruppe, og du refererer til den 
administrerende direktør, Kim Bach Jensen.

Kommunikation på alle niveauer
Dine arbejdsopgaver spænder lige fra projektledelse, deltagelse i produktions-/
tavlemøder til at koordinere arbejde på tværs i Arbejdsmiljøorganisationen. Alt 

sammen opgaver, der kræver et ekstraordinært overblik og gode samarbejdsevner. 
Du påtager dig et stort ansvar for dine arbejdsopgaver, og er bestemt ikke bleg for 
at give en kollega en hjælpende hånd. 

Hvad end der er tale om processer, arbejdsmiljø eller kvalitet, er du personen, 
som dine kollegaer henvender sig til. Du er kendt for din proaktive tilgang, 
hvormed du hurtigt oparbejder tilstrækkelig viden til at kunne løse de fleste op-
gaver selvstændigt. Samtidig er du bevidst om at etablere et godt og tillidsfuldt 
forhold til lederne i alle afdelinger. Din evne til at kommunikere i øjenhøjde samt 
din tilgængelighed gør, at du hurtigt etablerer stærke relationer - både internt og 
eksternt. 
 
Du har formentlig en teknisk baggrund fra metal- og maskinindustrien, f.eks. 
som produktions teknolog, ingeniør, teknisk assistent/designer eller lignende. 
Her har du stået med et lignende ansvar - gerne i en produktions- eller 
montagevirksomhed. MEN, vi er også interessede i din ansøgning, hvis dette er 
springet til et ønske om større ansvar end du har i din nuværende stilling. 

Vigtigst af alt; du har den rette personlighed, indstilling og attitude, som passer 
ind i kulturen hos Versalift. 

Bopæl i rimelig afstand fra Farsø.

Interesseret? 
Læs mere om virksomheden på versaliftinternational.com og send din ansøgning her.

Tiltrædelse 1. september 2021.  
 
Hvis du har spørgsmål til jobbet eller er interesseret i en rundvisning på virksom-
heden inden du sender ansøgning, så kontakt Thomas Aagaard på 2373 3913.

Vil du koordinere processerne vedrørende kvalitet, miljø og arbejdsmiljø hos en global og førende virksomhed 
indenfor liftopbygninger på lastbiler? Brænder du for kvalitet og for at få organisationen til at arbejde med løbende 
forbedringer i alle væsentlige processer? Vil du sammen med direktionen have muligheden for at påvirke virksom-

hedens udvikling i de kommende års forventede vækstrejse? Så læs videre her.

VERSALIFT Denmark A/S 
Søndervang 3, 9640 Farsø   

Tlf. 9863 2433 www.versalift.dk

VERSALIFT
D E N M A R K 

Om firmaet: 
VERSALIFT Denmark A/S er del af et dynamisk internationalt team på ca. 1.900 medarbejdere, hvoraf ca. 160 arbejder i Farsø. Vi er ejet af amerikanske Sterling group,  

og koncernens moderfirma og primære fabrik er beliggende i Waco, Texas.VERSALIFT Denmark A/S er eksport kontor for hele verden uden for Amerika via forhandlernetværk  
samt ansvarlig for underafdelingerne i UK, Frankrig og Spanien. Herudover har vi egen produktion samt opbygning, montage og service af kurvelifte på vare- og lastbiler samt bilindretninger.  

Se mere på  www.versaliftinternational.com - Se firmapræsentation på YouTube her

https://app.jobmatchprofile.com/h5e66x
http://www.versaliftinternational.com
https://www.youtube.com/watch?v=Q8IYwVTrHRA&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=Q8IYwVTrHRA&t=2s 

