Benestad er en ledende og innovativ leverandør av høyteknologiske produkter basert på glass-til-metall
teknologi, nanoteknologi/tynnfilm og sensorer. Bedriften har i flere tiår levert avanserte produkter og
løsninger for krevende applikasjoner i ekstreme miljø. Hovedmarkedene for bedriftens produkter er
subsea olje- og gassindustrien og forsvarsindustrien. Selskapet har ambisjoner også innenfor andre
markeder. Våre kunder er ledende innenfor sine områder, og opererer i et globalt marked. Benestad har i
dag 35 høyt kvalifiserte medarbeidere og har all virksomhet, inkludert R&D og produksjon, samlet på
Lierskogen, 5 minutter fra Asker. Benestad Solutions AS er et heleiet datterselskap av Aker Solutions.
Se vår hjemmeside www.benestad.com for mer informasjon om selskapet.
Vi ser nå en økning i etterspørselen av våre produkter og søker etter en erfaren HSEQ manager.

Responsibilities and tasks
Stillingen er plassert i bedriftens operasjonelle ledergruppe og rapporterer direkte til Managing Director.
Stillingen innebærer ansvar for Benestad Solutions helse-, sikkerhet- og kvalitetssystem, herunder:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

HMS ansvarlig
Etablere og følge opp HMS, kvalitets- og dokumentasjonskrav mot prosjekter/kunder, og
assistere prosjektene med utarbeiding av relevante dokumentasjonspakker
Kontakt og oppfølging av årlig plan med bedriftshelsetjenesten
Bedriftens ISO ansvarlig med ansvar for å opprettholde sertifisering iht. ISO 9001 og ATEX/
IECEx, samt fremtidig sertifisering, eksempelvis ISO 14001 og 18001.
Ansvar for prosessering av kvalitetsavvik/meldinger i bedriftens ERP system (SAP), samt
vedlikeholde kvalitets- og HMS-statistikker og oppfølging av interne korrigerende tiltak
Ansvar for implementering av rutiner og prosedyrer og påse at opplæring av personell
gjennomføres av fagansvarlig
Ansvar for interne og eksterne QA audit’s mot kunder, leverandører og sertifiserende organ (for
eks. Det Norske Veritas).
Drifte og vedlikeholde bedriftens QA- og HMS system
IT ansvarlig og kontaktperson mot bedriftens Key Account Manager vår IT leverandør
Drive forbedringsprosesser (LEAN)
Administrative oppgaver relatert til selskapenes drift

Qualifications & personal attributes
•

Bachelor grad med 3-5 års relevant bransjeerfaring

•

Kunnskap om ISO 9001/15 og ATEX/IECEx og andre relevante standarder

•

Erfaring med LEAN prosesser

•

Erfaren i SAP for kvalitetsstyring

•

Erfaren i Word, Windows og Excel

•

Proaktiv holdning

•

Gode kollegiale samarbeidsevner

•

God kommunikasjonsevner i norsk og engelsk, både internt og med eksterne kunder

We offer additional:

•

Tett samarbeid med ledende aktører i olje- og gassindustrien

•

Faglig og personlig utvikling i et inspirerende, høyteknologisk miljø

•

Konkurransedyktige betingelser

Contact information:
Skriftlig søknad med CV sendes til

https://careers.peopleclick.eu.com/careerscp/client_Aker/external/gateway.do?
functionName=viewFromLink&jobPostId=76686&localeCode=en-us - vennligst søk ved å bruke
linken i annonsen.
For mer informasjon om stillingen, vennligst kontakt Katrine Kierulf på telefon 920 59 261 / 32 24 27 00.

