
 
 

 

HSEQ Coordinator 
Til projektspedition i vækstvirksomhed 
 
Har du det strukturelle gen og den kommercielle forståelse, der skal til for at opbygge og drive HSEQ i en veldrevet og 
succesfuld virksomhed, der håndterer komplekse projekttransporter? Mestrer du en professionel kommunikation, og 
brænder du for at få ting til at ske i tæt samarbejde med mange interne såvel som eksterne interessenter? Så er du 
måske den HSEQ Coordinator, vi søger til vores hovedkontor i Kolding. Der er tale om en nyoprettet stilling med 
mulighed for deltid, såfremt det ønskes. 
 
Opbygge og sætte standarden for HSEQ 
Med reference til Project Transport Manager bliver du ansvarlig for at optimere på HSEQ i virksomheden gennem 
opbygning af struktur, processer og dokumentation. Din opgave bliver at professionalisere området gennem 
systematiske og kontinuerlige kvalitetsforbedringer af alle processer, kvalitetssystemer, træning og audit. Mere specifikt 
knytter dine centrale opgaver sig til: 
 

• HSEQ-support til og sparring med Project Managers ifm. projekter både i tilbuds- samt operationsfasen 
• Overordnet strukturering/systematisering af HSEQ- og ISO-processer, dokumenter m.m. 
• Løbende opfølgning samt indrapportering ift. ISO-krav, mål m.m. (ISO 9001, 14001, 45001) 
• Lead på interne/eksterne ISO-audits 

 
Du bliver en del af en virksomhed i rivende udvikling, hvor du vil sidde med spændende og afvekslende opgaver. 
Der vil i rollen være en høj grad af selvstændighed samt frihed under ansvar og med rette indstilling, er der gode 
udviklingsmuligheder både personligt som fagligt. Derudover bliver du en del af en uformel arbejdsplads, som er 
præget af gennemsigtighed, høj faglighed og fleksibilitet, og hvor man som kolleger spiller hinanden gode.  
 
Selvkørende profil med projekterfaring 
Du har gerne en baggrund inden for projekttransport eller tung industri, hvor du har arbejdet intenst med HSEQ-
området og ISO-standarder. Du har et kommercielt mindset og forstår hvilke tiltag, der skaber værdi til forretningen. Du 
er hands-on, opsøgende og god til at samarbejde, ligesom du er kommunikerende og får ting til at ske ved at arbejde 
systematisk og løsningsorienteret. Som person kan du arbejde selvstændigt med dine opgaver, og du formår at holde 
hovedet koldt og bevare det gode humør i en dynamisk hverdag, hvor ikke to projekter er ens. Du er desuden fleksibel 
og besidder et stort drive for at få løst opgaven. Endelig er du flydende i skriftlig og mundtlig dansk og engelsk.  
  
Send ansøgning og cv 
Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte Project Transport Manager, Kenneth Ruby, på tlf. +45 
4212 8093. Send din ansøgning og cv til kru@ntgprojects.com. Vi behandler kandidater løbende. Alle henvendelser 
behandles fortroligt. 
 
Om NTG Projects 
Vi er en unik transportvirksomhed med speciale i at designe præcis den transport, man har brug for. Vi flytter varer i 
hele Europa og til resten af verden med alle former for transporter. NTG Projects er en del af NTG-gruppen, som er 
særlig ved at bestå af 30 selvstændige selskaber med spidskompetence inden for hvert sit transportfelt, og gruppen 
vokser løbende ved opkøb eller partnerskab med selskaber med transportkompetencer, der udbygger vores ydelser og 
position i markedet. NTG Projects er i vækst inden for sit felt, og man står over for yderligere udvikling de kommende 
år. Nordic Transport Group er børsnoteret på NASDAQ OMX Copenhagen Midcap. Læs mere på www.ntg.dk og 
www.ntgprojects.com. 
 
 
 


