
 

 

Kvalitets- og 
sikkerhedsleder i Nuuk til  
Grønlands bedste 
entreprenørvirksomhed!  
 
 

Vil du være bannerfører for top byggekvalitet og et sikkert arbejdsmiljø, 
- herunder ambitiøse kvalitetsmål for Grønlands moderne byggeri? 
 
- Og har du lyst til at arbejde i en byggevirksomhed, hvor kvalitet, faglig stolthed 
samt udvikling og super spændende projekter er en del af arbejdsdagen? 
 
Om jobbet 
EMJ-Atcon Greenland A/S er i rivende udvikling og fremtiden tegner positivt for virksomheden. Kvalitet og sikkerhed har altid været 
et centralt element i virksomheden, men er nyligt oprettet som et selvstændigt ansvarsområde, og derfor søger vi nu en leder til 
dette område.  
 
Som kvalitets- og sikkerhedsansvarlig vil du (i samarbejde med virksomhedens øvrige medarbejder) fastlægge retningslinjer for 
kvalitets- og sikkerhedsaktiviteter, således at vi kontinuerligt kan løfte vores ambitionsniveau og sætte en høj standard for 
virksomhedens fremadrettede kvalitetssikring og sikkerhedsniveau - både i relation til vores kunders behov for dokumentation, 
men også i relation til kontraktforpligtende kvalitetsaktiviteter og EMJ-Atcon’s daglige virke. 
 
Dine opgaver vil blandt andet omfatte: 
  

• At være med til at videreudvikle og optimere interne rutiner og metoder indenfor kvalitets- og sikkerhedsaktiviteter 
• At afklare og strukturere kvalitets- og sikkerhedsaktiviteter i forbindelse med projektafviklinger  
• At deltage i udarbejdelse af kravs-, funktions- og designspecifikationer 
• Udarbejdelse af kvalitets- og sikkerhedsdokumenter i form af testprotokoller og rapporter, som kan understøtte 

projektlederens daglige virke på byggepladsen 
  
 
Om dig 
Vi ser gerne, at du har kendskab til, eller er fortrolig med brug af, registreringsværktøjer som I-kontrol og byggeweb til 
projektaktiviteter i henhold til forudbestemte retningslinjer.  Erfaring indenfor byggebranchen er at foretrække, men relevant 
erfaring fra andre brancher kan i nogen grad kompensere for dette.    



 
 
Du har også gerne bred erfaring med oprettelse af, samt vedligehold af, PSS samt arbejdsmiljø og sikkerhed som helhed. 
Tilsvarende skal du gerne være fortrolig med begreber og processer indenfor kvalitetssikring i bygge- og anlægsbranchen herunder 
indhentelse af basisinformationer om byggesagen, redegørelse for entreprisens organisering, resultatfremlæggelse af proces-
granskning og projekt-gennemgangsmøder samt udarbejdelse af kontrolplaner og skemaer, dagbogsoptegnelser og 
afvigerrapporter mv. 
Afgørende er naturligvis også, at du har lyst til tilværelse i Grønlands smukke natur og har interesse for landets spændende kultur 
og historie. 
  
Den rette kandidat til jobbet, forestiller vi os besidder følgende kompetencer: 
  

• Du kan arbejde struktureret og metodisk 
• Du kan prioritere opgaver i en travl hverdag 
• Du er yderst kvalitetsbevidst og sætter en ære i at udføre dit arbejde på en motiverende måde 
• Du har et skarpt blik for forhold i relation til sikkerhed og arbejdsmiljø  
• Du er fleksibel og omstillingsparat samt trives i en omskiftelig hverdag  
• Du er en stærk teamplayer, som er åben og imødekommende 
• Du er selvstændig, ansvarlig, pligtopfyldende og har øje for detaljerne 
• Du er tillidsvækkende, engageret og interesserer dig for dit arbejde 

   
 

 
 
 
 
Om mulighederne 
EMJ-Atcon er en sund og velfungerende virksomhed, hvor alle 50 medarbejdere arbejder engageret og kvalitetsbevidst med deres 
opgaver. Arbejdsdagen er præget af en positiv omgangstone, et stærkt fællesskab samt kontinuerlig faglig udvikling. 
  
Med jobbet tilbydes: 
  

• Et job i en dynamisk virksomhed, hvor du vil få stor faglig sparring med kompetente kolleger 
• Et selvstændigt og ansvarsfuldt job med gode muligheder for personlig udvikling 
• Mulighed for spændende udfordringer i en virksomhed præget af forandringer 
• God løn samt ansættelsesvilkår, som matcher dine kvalifikationer  
• Bolig kan tilbydes og der ydes gerne hjælp til evt. jobsøgning for en medfølgende partner og skoleløsninger for dine børn  

  
  
Om EMJ-Atcon Greenland A/S 
  
EMJ-Atcon Greenland er en grønlandsk entreprenørvirksomhed med dybe rødder i landet. Virksomheden er resultatet af en fusion 
mellem EMJ Grønland, som i sin oprindelige struktur blev stiftet i 1992, og ATCON, som blev etableret i 1971. EMJ-Acton Greenland 



 
arbejder både for offentlige og private bygherrer og udfører projekter i total-, hoved- og fagentrepriser, hvoraf egne arbejder er 
beton- og tømrerarbejder. 
  
EMJ-Atcon Greenland er engageret i alle former for byggeri fra boliger, kollegier og institutioner over erhvervsbyggeri samt el-, 
vand- og kraftforsyning til minesupport. 
  
EMJ-Atcon Greenland er en velrenommeret virksomhed, som er fagligt velfunderet med et rutineret team af medarbejdere. Der 
lægges vægt på at drive virksomhed med en pragmatisk tilgang til projekterne med et stærkt fokus på at frembringe de rigtige 
løsninger. 
 
Aktuelt har virksomheden 50 fastansatte medarbejdere inden for fagområderne Tømrer, Murer, Beton, Projektleder, 
Administration, Ledelse og Specialopgaver. EMJ-Atcon’s hovedsæde ligger i Grønlands hovedstad, Nuuk. 

 
 
Interesseret?  
Har du lyst og mod på at sætte dit præg på Grønlandsk byggeri og samtidig være en del af en spændende virksomhed i vækst, så 
skynd dig at kontakte os hurtigst muligt - vi mangler dig! 
 
Vi glæder os til at læse din ansøgning, som kan fremsendes til afdelingsleder Henrik Strand på mail: hs@emj.gl 
  
For yderligere information kan du også kontakte Henrik telefonisk på +299 588844 - Endelig ansøgningsfrist: 9. oktober - 2020  

 


