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Kort om oss

Envirex Group ble stiftet i 2011 og består pr. i dag av fire selskaper; Envirex A/S, iCsys A/S, Envirent A/S og FOX Subsea A/S.
Det er totalt 50+ ansatte og en samlet årlig omsetning på ~ 175MNOK.
Våre selskaper tilbyr en komplett verdikjede innen design, prosjektering, fabrikasjon og installasjon av komplekse subsea systemer og
kontroll løsninger. Vi drives av innovasjon og nytenking, og har en brennende «passion» for det vi driver med!
Vi søker deg som kan ta ansvar for å vedlikeholde og videreutvikle våre systemer innenfor helse, miljø og sikkerhet, samt kvalitet
(HSEQ) for alle selskapene i Envirex Group. Du må trives med å ha ansvar, og motiveres av de forbedringer og resultater du bidrar til å
få på plass. Du har en interesse for bærekraft, og ønsker å påvirke bedriftene og bransjen til å ta bedre beslutninger.
Du må ha erfaring fra lignende bedrifter, og motiveres av å videreutvikle og forbedre HSEQ- rutiner og system.

Arbeidsoppgaver

Hovedoppgaven for denne stillingen er å ta hånd om, forbedre og videreutvikle rutiner og systemer for bedriftenes strategiske HSEQarbeid. Dette innebærer i stor grad daglig oppfølging av etablerte rutiner og prosedyrer, deriblant vernerunder og avvikshåndtering.

I tillegg vil du:









Være en pådriver for å fremme god HSE-kultur i bedriftene.
Bidra til bevisstgjøring av bedriftenes kvalitetssystem.
Gjennomføre rotårsaksanalyser sammen med prosjektledere og ledelse.
Kartlegge farer, problemer, vurdere risiko, iverksette tiltak for redusering av risikoforholdene og
oppfølging av dette.
Sikre at krav og regelverk for miljø ivaretas.
Ha ansvar for rapportering, både internt, eksternt til kunder og i kundeportaler.
Sørge for at nye administrative rutiner er i henhold til kvalitetskravene.
Ivareta kommunikasjonen med eksternt sertifiseringsselskap, våre kunder og leverandørers
HSEQ-ansvarlige.

Ønskede kvalifikasjoner
•
•
•
•
•
•

God kjennskap til ISO 9001, 14001 og 45001.
Gjerne erfaring med revisjoner internt og ekstern.
Erfaring med HSE- og Kvalitetsarbeid.
Gode IT kunnskaper.
Relevant utdannelse vil være en fordel.
Flytende språkkunnskaper; norsk og engelsk, muntlig og skriftlig.

Personlige egenskaper

Vi ønsker en person som har "glimt i øyet", er glad i mennesker og bidrar til å bevare et godt
arbeidsmiljø.

Andre viktige egenskaper:
•
•
•
•
•

Allsidig, proaktiv og løsningsorientert.
Strukturert, selvstendig og initiativrik.
Fleksibel og endringsvillig.
Motiverende og inkluderende.
Skaper tillit - og setter pris på gjensidig tillit.

Hva vi kan tilby
•
•
•
•
•
•

Et ungt og dynamisk arbeidsmiljø med sterkt fagmiljø med fokus på personlig utvikling
Fleksibilitet for arbeidstid og sted. Du vil i stor grad være ansvarlig for dine egne arbeidsoppgaver
Flat organisasjonsstruktur med kort avstand mellom ansatte og ledelse
Mulighet til å delta i å forme selskapet for fremtiden
Konkurransedyktige lønnsvilkår
Nye trivelige lokaler

Envirex AS

Robotveien 16
4340 Bryne
post@envirex.no
+47 477 77 500

