Kvalitets- og
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til belysning
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Kan du oversætte lovtekst, til hvad det betyder for vores virksomhed? Er du stærk på lovkrav og certificeringer, og er
du vant til at kvalitetssikre produkter? Så er muligheden her for, i en nyoprettet stilling, at sætte dit præg på kvalitet
og compliance i en virksomhed med fuld fart på!
Y-connection udvider
Y-connection har siden 2010 specialiseret sig indenfor import
af belysningsartikler. Produkterne er indendørs og udendørs
belysning samt sæsonvarer, som afsættes i store partier til
detailkæder, byggemarkeder, bolighuse og prof segmentet.
Y-connection har for længst etableret sig som specialister i
belysning på det Skandinaviske marked, og vi er nu i gang med at
etablere os på det Europæiske marked, hvor vi allerede nu har fat
i nogle af de største kunder, der naturligt har høje krav til kvalitet
og compliance. Du bliver derfor en nøglespiller i forhold til at
kunne understøtte denne vækst.
Faglige opgaver
• Sikre at vores produktkategorier lever op til lovkrav indenfor
produktlovgivning og certificeringer på sikkerhed og kemi (CE,
ROHS, REACH mm.).
• Monitorere og søge opdateringer i lovkrav, produktstandarder,
sikkerheds- og markedsføringskrav, således vi hele tiden er
proaktive indenfor vores kategorier.
• Arbejde systematisk med dokumentation og registreringer
samt bistå med udarbejdelse af procedurer og instruktioner.
• Yde ekstern såvel som intern produktteknisk support og sikre,
at det enkelte produkt lever op til gældende krav, herunder
også dokument- og kundekvalitetskrav.
• Sikre at kundernes kvalitetsforventninger imødekommes
og udarbejde kvalitetsrapporter på produkterne, der
efterfølgende skal inspiceres efter. Deltage i audits/
kontrolbesøg fra myndigheder og kunder.
• Have kontakt med myndigheder og laboratorier.
• Arbejde tæt sammen med operations og vores kinesiske
kvalitetsteam for at sikre, at alle procedurer følges, og nye
fabrikker auditeres og mappes til vores kunders krav. Men
herunder også sikre Amfori BSCI code of conduct følges og
sikre korrekt håndtering og anvendelse af FSC-certificeringer
m.m.
• Ansvarlig for kommunikation med operations, Kina og
kunderne omkring kvalitet og compliance både for at sikre en
proaktiv rolle ift. at implementere nye tiltag samt eventuelle
sager.
Mindset og kompetencer
Vi er en virksomhed med fuld fart på, som vores 4 Gazeller også
understreger, så du skal trives i travlt miljø med mange bolde i
luften, og hvor der er mange samarbejdsrelationer både internt i
organisationen og udadtil mod kunder og leverandører.
Det betyder, at du både trives i rollen som en teamplayer og som
specialist. Det er vigtigt, at du kan formidle kompleksiteten på en
nem og forståelig måde og etablere processer for at sikre, at vi
hele tiden er på forkant. Dertil er du grundig, og du kan ikke lade
være med at fordybe dig i produkter, test og krav for at sikre, at vi

hele tiden har den seneste opdaterede viden. Som person er du
struktureret i din tilgang og arbejder systematisk.
Du arbejder sandsynligvis som specialist med kvalitetssikring
og compliance i dag. Det er optimalt, hvis du arbejder i en
produktionsvirksomhed – og har kendskab til Østen. Den ideelle
person har kendskab til; import af forbrugsvarer fra Fjernøsten,
til produktion og materialer samt til kvalitetssikring af produkter
(CE, ROHS, REACH, BSCI, FSC m.m.).
Din uddannelsesmæssige baggrund er ikke afgørende, men
måske er du ingeniør eller laborant – men du kan også være cand.
merc.jur. Du har interesse for teknik, elektronik, sikkerhed og
miljø. Endelig er du flydende i dansk og engelsk – på skrift og i
tale.
Kultur
Y-connection er kendetegnet ved sin flade struktur og store grad
af ansvarsfrihed. Det skal være sjovt at gå på arbejde. Derfor
bliver sociale arrangementer prioriteret, og det gode samarbejde
hyldes. Det ligger også implicit i virksomhedens værdier;
teamwork, resultatorienteret og troværdig. Værdierne lever i
vores hverdag og har bl.a. understøttet vores vækstrejse – en
rejse, som vi håber du vil bidrage til fremover.
Vi arbejder som et hold på tværs af afdelinger, og du bliver
en del af indkøbsafdelingen sammen med en designer og
en indkøbschef, som du referer til. Derudover får du et tæt
samarbejde med dine kolleger i Kina.

Er du interesseret?
Send os din ansøgning og CV via https://indkom.dk/
jobunivers/?hr=show-job%2F80995%26locale%3Dda_DK
hurtigst muligt. Inden en eventuel anden samtale bliver du
bedt om at udfylde en personprofil og en kognitiv test. Alle
ansøgninger behandles fortroligt og med diskretion.
Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at
kontakte:
Søren Storgaard, CEO og indkøbsdirektør
på +45 31 32 50 38 eller sst@y-connection.com
Niels Sparre fra konsulentvirksomheden INDKOM
på +45 40 71 14 00 eller nsp@indkom.dk
Vi glæder os til at høre fra dig.
Hvis du vil vide mere om virksomheden, så se her:
https://www.y-connection.com

