Smålandshamnar söker Kvalitét, miljö-och arbetsmiljöansvarig
Smålandshamnar AB bedriver den totala hamn- och godshanteringsverksamheten i Oskarshamns hamn
och i Västerviks hamn. Hamnarna är geografiskt och strategiskt välplacerade i Östersjöregionen och har
som hamnar på Smålandskusten kapacitet att ta emot och hantera de största fartygen. Smålandshamnar
AB omsätter SEK ca 100 miljoner och hanterar ca 1,3 miljon ton gods med 68 årsanställda.
Som KMA-ansvarig för Smålandshamnar driver du och ansvarar för frågor gällande kvalitét, miljö-och
arbetsmiljöfrågor. Du stöttar verksamheten och säkerställer att företaget följer lagar och förordningar. Du
ansvarar för att utveckla verksamhetssystemet så kraven för certifieringar i ISO 9001,14001,45001 samt
eventuellt tillkommande certifieringar uppfylls. Du kommer få möjligheten att driva vårt hållbarhetsarbete,
där en del är att stärka vår kompetens kring miljöcertifieringar och därtill vara drivande gällande
digitalisering av verksamhetssystem och tillkommande intranät. Du har ett övergripande ansvar för KMAarbetet och ingår i företagets ledningsgrupp och rapporterar direkt till VD.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter som KMA-ansvarig
 Driva förbättringsarbete i samarbete med övriga medarbetare på företaget
 Ge verksamheten förutsättningar för att uppfylla lagkrav inom KMA
 Planera, genomföra och följa upp interna KMA-revisioner
 Ge stöd åt verksamheten
 Kommunicera KMA-arbetet externt och i en förlängning även, hållbarhetsredovisning, hemsida
m.m.
 Driva arbetet med strategier för hälsa och säkerhet
 Driva utvecklingen av nytt verksamhetsledningssystem och intranät
Personliga egenskaper
Som KMA-samordnare behöver du vara strukturerad och självgående och självständigt kunna styra sitt
arbete. Du har många interna och externa kontakter, håller ibland presentationer, du behöver ha en god
samarbetsförmåga samt en god förmåga att förmedla budskap på ett tydligt och självsäkert sätt. Det är
även viktigt att du har en välutvecklad skriftlig kommunikativ förmåga såväl på svenska som engelska
eftersom arbetet innebär att hel del formella texter på båda språken.
Utbildning
Vi söker dig som har relevant eftergymnasial utbildning inom området eller likvärdig erfarenhet inom
branschen. Erfarenhet av olika frågor inom KMA-området är önskvärt och gärna med inriktning mot hamn
eller produktion. Du ska ha goda IT-kunskaper och du talar och skriver svenska och engelska obehindrat.

Varaktighet: Tillsvidare, heltid 100 %
Lön: Enligt överenskommelse
Tillträde: Enligt överenskommelse
Placeringsort: Oskarshamn
Upplysningar: VD, Niclas Strömqvist tel. 0491-87216
Information om företaget: www.smalandshamnar.com
Ansökan: Välkommen med din ansökan till oss senast den 30 oktober 2021 till
niclas.stromqvist@smalandshamnar.com

