
AVK

AVK’s kerneforretningsområde

er udvikling og produktion af

ventiler, brandhaner og tilbehør.

Vores produkter indgår i vitalt

infrastruktur for rent drikkevand,

sikker distribution af naturgas,

effektiv håndtering af spildevand

fra husholdninger og industri og

ikke mindst brandbekæmpelse.

Herudover har vi i de senere år

opdyrket et nyt marked inden for

ventiler til procesvand i industrien.

AVK–koncernen er familieejet og har

hovedsæde i Galten mellem Aarhus

og Silkeborg. Med en omsætning

på 6 mia. kr. og mere end 4.400

medarbejdere fordelt på 100+

produktions- og salgsselskaber

verden over er AVK en meget

betydelig spiller i vores branche.

Kvalitet, kontinuitet og tætte

kunderelationer danner grundlaget

for vores målsætning om at være

kundernes foretrukne valg.

Læs mere på www.avkvalves.com 

AVK Holding A/S
www.avkvalves.com

Har du ambitioner om at arbejde med bæredygtighed og CSR i en 
global koncern. Brænder du for at koordinere og eksekvere på CSR 
og bæredygtighedsinitiativer? Så har vi måske stillingen, du leder 
efter.

AVK Holding A/S søger en Global CSR & 
Sustainability Coordinator

AVK Holding søger en Global CSR & Sustainability 

Coordinator, som vil få stor indflydelse på vores globale CSR 

og bæredygtighedsarbejde. Hvis du er drevet af at koordinere, 

udvikle og systematisere CSR-aktiviteter, så vil du komme til 

at arbejde på tværs af vores værdikæde, og i tæt samarbejde 

med vores mange AVK-ejede selskaber. Vores globale Global 

CSR & Sustainability Coordinator bliver centralt placeret 

som en del af Group Quality & Sustainability med base i 

koncernens hovedkvarter i Galten. 

Lidt om dig

Du har en naturlig passion for CSR-området, er drevet af 

at være hands-on på opgaverne, og forstår at udfordre 

og supportere organisationen med dine kompetencer og 

dit drive. Du besidder på nuværende tidspunkt en lignede 

stilling, hvor du dagligt varetager koordinering, eksekvering 

og opfølgning af CSR og bæredygtighedsinitiativer. Du har et 

par års praktisk erfaring med CSR og bæredygtighed – og 

har deltaget aktivt i CSR og bæredygtighedsrapportering. Du 

har bevist, at du kan tage proaktivt del i CSR-opgaver, og at 

du agerer i en dynamisk hverdag med mange interessenter 

og kulturer.

Dine primære opgaver vil blive:

•  Hovedopgaven er at være hands-on ift. at koordinere og 

monitorere virksomhedens klima-/miljøaktiviteter. 

•  Videreudvikle vores CSR, bæredygtighedsmålsætninger 

og globale udviklingstendenser for bæredygtighed i tæt 

samarbejde og dialog med ledelsen og de enkelte AVK-

selskaber.

•  Dokumentere vores CSR-processer – herunder AVK’s årlig 

CSR-rapport.

•  Medvirke til at indsamle og analysere data på området (og 

følge op på lokale klimaplaner/mål).

•  Skabe og lede interne netværks- og arbejdsgrupper – 

således CSR udrulles globalt i AVK. 

•  Supportere internt i AVK-koncernen omkring 

trends, udvikling og implementering af CSR/

bæredygtighedsinitiativer.  

Vi forventer at du: 

•  har en relevant uddannelse på bachelor niveau, og 

minimum 3 års erfaring fra en lignende stilling i en større 

internationalt produktionsvirksomhed – gerne med CSR/

bæredygtighed som speciale.

•  har erfaring med klimahandlingsplaner, 

bæredygtighedsmål, forandringsledelse og forstår 

kompleksiteten i CSR/bæredygtighed på tværs af 

forskellige funktioner, kulturer og selskaber.

•  har praktisk erfaring med ISO 26000 og ISO 49001.

•  er god til at samarbejde og har et stort drive og passion 

indenfor området.

•  har stærke formidlingsevner og er dygtig til at 

kommunikere både mundtligt og skriftligt (på min. dansk 

og engelsk). 

Du får en unik mulighed for at være med til at udbygge et 

spændende område med stigende fokus. Jobbet rummer 

gode muligheder for stor selvstændighed og indflydelse, og 

jobbet vil give dig gode muligheder for personlig og faglig 

udvikling.

AVK tilbyder:

•  et spændende job i et globalt miljø, der er præget af vækst, 

innovation og forandringer

•  rig mulighed for både personlig og faglig udvikling 

•  et uhøjtideligt arbejdsmiljø

•  løn efter kvalifikation og erfaring

Ansøgning: 

Ansøgningsfrist er den 19. september 2021, men vi afholder 

løbende ansættelsessamtaler. 

Vil du vide mere om stillingen, er du velkommen til at 

kontakte Group Quality & Sustainability Manager Michael 

Christensen på tlf. 23 80 95 88. Ansøgning sendes 

sammen med CV til job@avk.dk mrk. ”Global CSR & 

Sustainability Coordinator”

Ansættelsestidspunkt: 

Hurtigst muligt


