
   
 
 
Hagmans Nordic AB är specialister på skydd och behandling av ytor. Vi utvecklar, producerar och säljer produkter 
till våra egna och våra kunders varumärken. I vår portfölj ingår bl.a. Hagmans, Starta, Landora och Colorex, några 
av nordens mest efterfrågade varumärken på färg och bygg-, respektive fordonsmarknaden. Huvudkontor ligger i 
Fritsla utanför Borås. Hagmans Nordic ingår i Limhamnshus Industri AB som i sin tur är en del av familjeägda 
Limhamnshusgruppen. Läs mer på hagmansnordic.com. 
 
 
  
Med en unik affärsmodell och tydlig tillväxtstrategi har bolaget vuxit kraftigt de senaste åren. Norden 
är vår hemmamarknad där vi med vårt strukturerade arbete vinner fler och fler andelar. Vår nuvarande 
Kvalitet- och miljöansvarig lämnar uppdraget efter sommaren och vi söker nu hennes efterträdare. 
 
  

Kvalitet- och miljöansvarig, Hagmans Nordic  
 
Som Kvalitet- och miljöansvarig på Hagmans Nordic ansvarar du för utveckling och uppföljning av vårt 
arbete kring Kvalitet och Miljö. Du kommer att arbeta med allt från rutiner och instruktioner på 
detaljerad nivå till övergripande strategiska och proaktiva frågor.  
 
I tjänsten ingår att tillsammans med ledningsgruppen ansvara för att utveckla och underhålla 
ledningssystem och rutiner inom kvalitet och miljö enligt ISO 9001 och 14001. Du ansvarar för 
bolagets miljörapport, håller i bolagets lagrevisioner och innehar ett kvalitetsansvar där vi förväntar 
oss att du ifrågasätter och utmanar våra interna processer ur ett kundperspektiv. Våra kontakter med 
myndigheter sköts av dig och som en del av bolagets Skyddskommité bidrar du till ett bra systematisk 
arbetsmiljöarbete. 
 
Huvudsakliga arbetsuppgifter: 
 

• Utvecklar och utmanar bolagets kvalitetsprocesser med fokus kundnöjdhet. 
• Ansvarar för bolagets miljörapport. 
• Håller bolaget uppdaterat på gällande lagkrav och kontrollerar dess efterlevnad. 
• Kontakter med myndigheter. 
• Bistår samtliga avdelningar i skapande och utvecklande av interna rutiner. 
• Sammankallande för bolagets Skyddskommité. 
• Ansvarar för samt driver interna och externa revisioner. 
• Håller i bolagets riskbedömningar för produktionens kemikaliehantering. 

 
 
För att lyckas i rollen behöver du vara strukturerad och noggrann samt inneha en god administrativ 
förmåga. Vidare ser vi att du är initiativtagande, självgående och har fokus på ständig förbättring. Du 
har utbildning inom Kvalitet och Miljö alternativt har du tidigare erfarenhet av liknande arbetsuppgifter 
eller andra ledande produktionsbefattningar. 
 
Vi erbjuder dig ett spännande arbete i ett dynamiskt och expansivt företag. Du ingår i Supply Chain, 
får arbeta med trevliga och kompetenta kollegor på våra anläggningar och du erbjuds en stor möjlighet 
att påverka vår fortsatta utveckling. Välkommen med din ansökan! 
  
 
Läs mer om tjänsten på hagmansnordic.com. Senaste ansökningsdag är den 27 maj 2019, intervjuer 
sker löpande. Ansökan skickas till ansokan@hagmansnordic.com. Frågor besvaras av Jörgen 
Moberg, chef Supply Chain, 073-091 89 33. 
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