
 

 

 

Halsnøy Dokk AS eies av Cinus AS og er et av to verft i Cinus Gruppen. Selskapet holder til i Høylandsbygd på Halsnøy og har 

vært en sentral aktør i den maritime industrien i Sunnhordland siden 1970-tallet. Vi utfører større og mindre oppdrag innen 

skipsservice, ombygginger av skip, oppdrett og fabrikasjon av stål for offshore og landbasert industri. Selskapet har 43 ansatte 

men leier i tillegg inn personell for å håndtere variasjoner i oppdragsmengde, kvalifikasjonskrav, etc. 

Se www.halsnoydokk.no for ytterligere informasjon om selskapet.  

QA/HMS LEDER 
 

Vi søker etter en dyktig og motivert person til stillingen som QA/HMS ansvarlig. 

 Ansvar for å vedlikeholde og videreutvikle bedriftens system for kvalitet, 

helse, miljø og sikkerhet. Selskapet er ISO sertifisert, og en viktig del av 

jobben vil være knyttet til oppfølging og videreutvikling av dette arbeidet. 

 Sørge for at bedriftens avviks- og forbedringsområder for HMS og 

kvalitet blir registrert og behandlet effektivt 

 Videreutvikle bedriftens arbeid med risikostyring og fokus på 

forebyggende HMS- og kvalitetsarbeid. 

 Støtte til driftsorganisasjon i forbindelse med gjennomføring av 

prosjekter. 

 Deltakelse i øvrige oppgaver utfra bedriftens behov og den enkeltes 

kompetanse og interesse.  

 

Oppgaver relatert til QA/HMS arbeid fyller ikke en hel stilling og vi ser derfor etter kandidater som også kan bidra innenfor andre 

områder, så som f. eks prosjektoppfølging, teknisk, driftsledelse, innkjøp, etc. 

 

Søker bør være utadvendt, serviceinnstilt, strukturert, resultat- og kvalitetsorientert. Utdannelse på høyskole nivå er ønskelig, 

men relevant arbeidserfaring kan kompensere for manglende utdannelse. Vi kan tilby konkurransedyktige betingelser og 

utfordrende arbeidsoppgaver i en spennende bransje. 

 

For spørsmål til stillingen kontakt Frode Grønstøl på tlf: 92 42 60 92, eller send e-mail til: post@halsnoydokk.no,  

 

Søknader behandles fortløpende. 
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