
AVK-koncernen

AVK-koncernen er global 

markedsleder inden for ventiler og 

brandhaner, som indgår i vitale 

infrastrukturer i form af vand- og 

gasforsyning, spildevandsbehandling 

og brandbekæmpelse. AVK er 

familieejet og har hovedsæde 

i Skovby/Galten nær Aarhus. 

Koncernen består af mere end 100 

produktions- og salgsselskaber på 

verdensplan og beskæftiger mere 

end 4.500 medarbejdere.

AVK International A/S

Hos AVK International kombinerer vi 

vores egenproducerede ventiler og 

tilbehør med produkter fra resten 

af AVK-koncernen og markedsfører 

en komplet produktpakke til 

Kontinentaleuropa, Centralasien, 

Kaukasus og Nordafrika. Vi 

beskæftiger ca. 250 medarbejdere 

og omsætter for ca. 700 mio. kr. 

årligt.

AVK International A/S
www.avkvalves.eu

Kan du begejstres ved at arbejde med bæredygtighed og grøn 
omstilling? Er du sprogligt og administrativt stærk? Og vil du bidrage 
til at trække virksomheden i en bæredygtig retning? Så har vi jobbet til 
dig.

AVK International søger en 
QHSE-assistent med fokus på 
miljøopgaver

Vi søger en dygtig kollega til vores nuværende QHSE-

funktion (Quality – Health & Safety – Environment), 

som skal være med til at opbygge og dokumentere 

vores miljøprofil og -indsatser, og som kan give en hånd 

med, når der skal fremtages kvalitetsdokumentation i 

forbindelse med kunde/-inspektionsbesøg.

Din rolle hos AVK International:

I samarbejde med forskellige såvel interne som eksterne 

interessenter vil du være en central figur i opbygningen af 

et system til styring af vores miljødata, hvor vi registrerer 

og dokumenterer vores produkters og processers 

miljøbelastning.   

I samarbejde med kvalitetsteknikeren vil du endvidere 

skulle hjælpe med at indsamle kvalitetsdokumentation 

forud for kunde-/myndighedsinspektioner.

Primære opgaver:

• Deltage i opbygningen af system(er) til registrering af 

miljødata

• Indsamle, systematisere og registrere 

miljødokumentation fra underleverandører, egne pro-

cesser/produkter og kunder:

• Udarbejde og formidle miljøerklæringer/-deklarationer 

til kunder på baggrund af standarder

• Lave miljøregistreringer i kunde- og 

myndighedsdatabaser

• Supportere kvalitetsfunktionen med administrative 

opgaver

Du er den ideelle kandidat, hvis du:

• er struktureret og sætter en ære i, at der er styr på 

”tingene”

• har erfaring fra en lignende stilling

• har stort gå-på-mod

• er ansvarsbevidst, arbejdsom og stabil

• skriver godt på dansk og engelsk og er vant til at tale 

engelsk

• er selvkørende og tager aktivt del i arbejdsopgaverne

Lyder det som dig?

Vi tilbyder et spændende og afvekslende job, hvor du i 

samarbejde med gode kollegaer får en dagligdag præget 

af en uformel tone og mange bolde i luften i en global 

vækstvirksomhed, som er lokalt forankret og anerkendt 

for sine kvalitetsprodukter. 

Send din ansøgning og CV til HR1@avk.dk senest 

d. 31/5-2022. Har du spørgsmål til stillingen, er du 

velkommen til at ringe til kvalitetschef Niels Jørgen 

Hedegaard på 51 24 92 78.

Vi forventer at afholde samtaler løbende, så send os din 

ansøgning hurtigst muligt.


