
På vegne af Stock Group A/S søger Randstad en struktureret og selvkørende 
Kvalitetsansvarlig, der i rollen får muligheden for at sætte sit eget præg på en ny afdeling, hvor 
der på sigt bliver ansat flere kollegaer. Stock Group A/S er på en spændende vækstrejse, og du 
vil i rollen være en del af et større, engageret team og samtidig have direkte reference til 
direktøren og indkøbschefen.  
 
Har du ambitioner om at udvikle karrieren i en virksomhed, der er førende indenfor sit felt og 
oplever stor vækst? Ønsker du at sætte et system op for kvalitet og blive ansvarlig for løbende 
at opretholde compliance-retningslinjer i en virksomhed, der ikke går på kompris med kvalitet? 
Så læs videre her... 
 
Du vil få et stort ansvar i en ung og voksende virksomhed  
 
Du vil i rollen overtage det direkte ansvar for kvalitet af alle produkter i porteføljen, hvilket 
involverer implementering af et nyt kvalitetssystem. Stock Group A/S forhandler en lang række 
nonfood-produkter, som spænder over mange kategorier såsom legetøj, dyreartikler, 
fødevarekontaktmaterialer og elektroniske husholdningsprodukter.  
 
Dine arbejdsopgaver vil bl.a. omfatte: 

- Fysiske kvalitetstest af Stock Groups produkter samt sparring herom med indkøb 
- Gennemgang og vedligehold af testrapporter 
- Løbende dialog med eksterne kvalitetshuse 
- Sparring med leverandører og fabrikker omkring opretholdelse af kvalitet 
- Stikprøvekontroller af modtagne varer 
- Deltagelse i løbende uddannelse, kurser og opkvalificering indenfor kvalitet 

 
Stock Group A/S arbejder i høj grad med standarder/rapporter indenfor Reach, Rohs, LVD, 
EN71-2-3 og generelle standarder for tekstil/beklædning og fødevarekontaktmaterialer.  
 

For at blive en succes i jobbet…  

Du har 3-5 års erfaring fra en lignende stilling i samme branche med lignende ansvar. Du kan 
ligeledes have en baggrund fra et dansk testinstitut, som giver dig en grundlæggende forståelse 
for det brede produktsortiment af forbrugsartikler.  
 
Du skal derudover kunne tage initiativ i stillingen og arbejde systematisk, struktureret og 
selvstændigt med arbejdsopgaverne. Stock Group A/S oplever stor travlhed, hvilket kræver, at 
du skal kunne bevare overblikket selv i pressede situationer. Det er desuden et krav, at du kan 
kommunikere flydende på dansk og engelsk. 
 

Hvem er Stock Group A/S?  

Stock Group A/S blev etableret i 2017 og har til mission at finde de mest efterspurgte varer, til 
de bedste priser. Virksomheden er førende på salg af varer, der er med til at øge 
kundestrømmen i detailhandlen, og har siden begyndelsen oplevet en kraftig vækst og stor 
succes. Hovedkontoret i Vejle er placeret sammen med deres hovedlager, hvilket gør Stock 
Group A/S særligt konkurrencedygtige, idet der dynamisk kan igangsættes nye processer på 
daglig basis.  



Virksomheden består af i alt 18 medarbejdere, der hver dag går på arbejde, for at gøre en 
forskel for hinanden og for kunderne. Trives du i et positivt arbejdsmiljø, hvor det gode 
sammenhold og sociale arrangementer er en prioritering, så er denne spændende mulighed 
muligvis det rette for dig.  

Vil du med på holdet? 

Søg stillingen ved at trykke på ”ansøg”. Send din ansøgning inden d. 1. december 2021. 
Randstad varetager rekrutteringsprocessen på vegne af Stock Group A/S. Alle ansøgninger 
behandles fortroligt, og der afholdes løbende interviews. For yderligere information om jobbet 
kan du kontakte Sourcing Partner Mille Maegaard-Fast på tlf. +45 92 92 08 53.  

Om Randstad  

Hos Randstad hjælper vi mennesker og virksomheder med at udnytte deres fulde potentiale. Vi 
kombinerer viden med moderne teknologi for at skabe forandringer, der hjælper mennesker 
fremad. Vi kalder det Human Forward. 

Randstad DK er en del af den internationale Randstad Group, som er verdens største udbyder 
af HR-løsninger. Med over 4.700 kontorer fordelt på 38 lande formidler vi hver dag arbejde til 
mere end 650.000 mennesker verden over.  

I Danmark er vi blandt de førende vikar- og rekrutteringsbureauer med afdelinger i København, 
Aarhus, Aalborg og Kolding. En position, vi har opnået, fordi vi som eksperter på 
arbejdsmarkedet formår at matche kvalificerede kandidater med de rette jobmuligheder. 


