
Lad vores arbejdsmiljø  

komme under din lup 🔍
Vi mangler den interne vagthund, som kan bide sig fast og hjælpe os med at 

sikre, at vi overholder arbejdsmiljølovgivningen i hverdagen. Derfor er vi på jagt 

efter en Arbejdsmiljøkoordinator, der har sans for struktur, har paragraffer på 
rygraden, og er vild med en hverdag fyldt med mangeartede opgaver.

Andersen & Heegaard opfordrer alle kvalificerede ansøgere uanset alder,  
køn, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen.

Lidt om os
Vi er over 250 medarbejdere som arbejder med byggeri i hele Danmark. Vi arbejder

med teknik, men frem for alt arbejder vi sammen og på tværs af fagligheder. Hos A&H 

er vi KLAR, hvilket indebærer værdierne Kvalitet, Ligeværdighed, Ansvar og Respekt. 

De værdier rammesætter vores hverdag, og dem skal du selvfølgelig  

kunne se dig selv i.

Søg stillingen

Du kommer til at have fast arbejdsplads på Knudslundvej i Brøndby. Der er tale om en 

fuldtidsstilling på 37 timer som er til besættelse hurtigst muligt.  

Aflønning vil være iht. kvalifikationer.

Send dit CV og din ansøgning til Kvalitets- og Sikkerhedschef  

Dunja Strange på mail dunja@aogh.net. Hvis du har spørgsmål til  

stillingen kan du fange Dunja på tlf. 23 22 07 05. 

November 2022

Som arbejdsmiljøkoordinator i Andersen & Heegaard får du en stilling med en bred

kontaktflade i hele huset.
Dine arbejdsopgaver vil primært indebære:

•  Sikre at vi overholder arbejdsmiljølovgivningen på vores service- og byggesager

•  Føre tilsyn på vores byggepladser 

•  Drive vores arbejdsmiljøorganisation 

•  Sikre at vi udarbejder APV’er og følge op på handlingsplaner

•  Udarbejde instruktioner og kampagnemateriale til vores medarbejdere 

•  Støtte og træne vores projekt- og serviceledere i deres arbejdsmiljøopgave

•  Diverse ad-hoc opgaver

Din personlige værktøjskasse
Du har en baggrund fra byggebranchen eller som arbejdsmiljøkoordinator, og du er klar 

på en hverdag som er lige dele i marken, og lige dele på kontoret.  

Det vigtigste for os er et du:

•  Har solid erfaring med arbejdsmiljølovgivning

• Er god til at kommunikere mundtligt og skriftligt 

• Ser muligheder og ikke problemer

• Er med på en frisk omgangstone og en foranderlig hverdag


