
KOORDINATOR MED FOKUS PÅ KVALITETSSIKRING TIL OMMEN A/S

Dalux – både Field, Box og FM 
Ajour
MS Projekt
Byggeweb, herunder Capture
iBinder
Byggeprojekt.dk
Dropbox Business
AutoCad etc.

Ommen bruger en del forskellige systemer, det er derfor en fordel at være fortrolig med:

Er du struktureret og brænder for kvalitetssikring, drift, vedligehold, samt systemhåndtering? Kender du bygge-
og anlægsbranchen og elsker at systematisere og digitalisere processer og dokumenter? Så er det måske dig, vi
søger til Ommen a/s

Med reference til afdelingschefen for byggeri, skal du være med til at vedligeholde, udvikle og sikre
kvalitetssikringen på vores projekterer. Du er med til at få startet projekterne op, således der kan
udføres en tilfredsstillende og tilstrækkelig kvalitetssikring igennem hele projektet, som kan være både
bygge- og anlægsprojekter.  

Udarbejdelse af kvalitetsplaner og projektspecifikke dokumenter.
Udarbejde skabeloner/paradigmer/templates til afdelingen
Supportere brugerne i vores KS system Dalux, og bidrage til vedligeholdelsen heraf
Kan varetage myndighedskontakt ved ansøgninger, færdigmeldinger, anmeldelse til AT etc.
Kendskab til ISO 9001, 18001, 45001 vil være en fordel, men ikke et krav.
Kendskab til den nye DS1140 almene bærende konstruktioner og Sbi271 – Vil være en fordel, men
ikke et krav.
Firmaadministration af diverse webbaserede delingsportaler.

Herudover, vil opgaverne spænde bredt, f.eks.

Som person har du et positivt mindset som passer til Ommens grundlæggende værdier, der er
Troværdighed, Dygtighed, Udholdenhed, Samarbejde og Ansvarlighed. Du er hjælpsom og ønsker at
dele ud af din viden, men kan samtidig holde de ansvarlige op på korrekt dokumentation og ”til tiden”.

Din baggrund kan naturligvis være koordinator fra en lignende stilling, byggekoordinator, ingeniør eller
kendskab til KMA-området. Det vigtigste er dog interessen og evnen til at arbejde med forskellige
systemer – og interesse for at forbedre dem – kontinuerligt.

Vi tilbyder: 
Vi kan tilbyde dig en stilling i et velorganiseret firma hvor der er højt til loftet, med en stor grad af frihed
og forventning til at du selv kan tage ansvar. Du vil blive en del af et uformelt miljø med positive og
kompetente kolleger. 

Vi glæder os til at læse din ansøgning
Er du interesseret i stillingen, så send hurtigst muligt en ansøgning til mch@ommen.as.
For nærmere oplysninger om stillingen, kan du ringe til Afdelingschef Søren Dam Wittorff på telefon
5373 6012.

Om Ommen: 
Ommen er en landsdækkende entreprenørvirksomhed med aktiviteter indenfor byggeri, anlæg og industriel
overfladebehandling. Ommen løser opgaver for private og offentlige virksomheder i total-, hoved- og
fagentreprise. Ommen har egenproduktion indenfor tømrer, beton og overfladebehandling. Ommen
samarbejder med faste underentreprenører.

mailto:mch@ommen.as

