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Kvalitetsansvarlig for designermøbler 

Har du erfaring med kvalitetssikring af møbelproduktion? Vil du arbejde i et mindre team, hvor dit bidrag 
gør en stor forskel for virksomheden? 

Til en nyoprettet stilling søger DAN-FORM en kvalitetsansvarlig med erfaring fra møbelproduktion til at stå 
for kvalitetssikringen af vores møbler. 

Dine ansvarsområder bliver følgende: 
- Kvalitetsgennemgang af nye produkter samt løbende kontrol og opfølgning på produktionen i samarbejde 
med DAN-FORMs QC team. 
- Relevante certificeringer og audits. 
- Sikre at alle lovkrav overholdes. 
- Gennemgang af reklamationer med henblik på identificering af produktforbedringer, samt løbende 
opfølgning på disse. 
- Designregistrering af nye produkter, mm. 

Stillingen refererer til vores Produkt- og Indkøbschef. 

Den rette profil: 
- har erfaring fra en lignende stilling (gerne møbelbranchen) og har tidligere arbejdet med kvalitetssikring af 
møbler og ved hvad det kræver. 
- er grundig og har stort fokus på detaljen. 
- sætter en ære i at følge opgaven til dørs. 
- kan min. dansk og engelsk flydende i skrift og tale. 
- har erfaring med kommunikation med produktionsvirksomheder. 

Da der er tale om en ny stilling, vil du være med til at sætte dit præg på stillingen, og samarbejdet 
afdelingerne imellem.  

Det du får hos os: 
Vi er et sammentømret team, som holder til i lækre lokaler i en smuk, stråtækt ejendom i Hørsholm, ikke 
langt fra motorvejsafkørslen.  
Omgangstonen er familiær, der er kort til smil og grin, og vi er gode til at fejre vores succeser sammen. 

Vi arbejder tæt sammen på tværs af alle teams, og vi går op i at vores organisation skal afspejle den høje 
kvalitet vores møbler har.  

Der må påregnes rejsedage. 

Løn tilbydes efter kvalifikationer. Stillingen er en fuldtidsstilling.  

 
Send din ansøgning snarest: 

Vi afholder løbende samtaler med henblik på snarlig opstart men vi venter også gerne på den rette 
kandidat. Send din ansøgning til Produkt- og indkøbschef Finn Nielsen på fsn@dan-form.dk. 

Spørgsmål til stillingen bedes rettet til Produkt- og Indkøbschef Finn Nielsen på fsn@dan-form.dk eller 
telefon 60174718. 
(Ved at sende din ansøgning accepterer du at DAN-FORM håndterer dine personlige data ifølge vores 
privatlivspolitik). 
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Kort om DAN-FORM Denmark 

DAN-FORM Denmark er en dansk møbeldesignvirksomhed grundlagt i 1992.  
Vi er kendt i branchen for at levere dansk/nordisk design i høj kvalitet til gode priser. Vores møbler bliver 
designet af både interne og eksterne designere, og vi lancerer løbende nye trendsættende designs. 
Vi har i 2019 og 2020 modtaget den prestigefyldte Børsen Gazelle-pris, og i 2020 en pris som 
Succesvirksomhed på grund af vores stejle vækstkurve, og vi ser frem til at tage nye kollegaer med på denne 
vækst-rejse. 
Læs mere om DAN-FORM Denmark på www.dan-form.com. 
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