
JOBBET: 
Du får en central rolle i vores organisation, hvor 
du vil arbejde med at udvikle og implementere 
SOFTLINEs CSR- og bæredygtighedsstrategi samt 
bidrage til SOFTLINEs kommunikation og marketing 
på relevante områder inden for bæredygtighed og 
miljø. Du vil konkret være ansvarlig for følgende:

• Udvikling og løbende optimering af SOFTLINEs
CSR-strategi

• Udvikling og implementering af SOFTLINEs
bæredygtighedskoncept

• Gennemførelse af miljø-, brand- og kvalitetstests
af komponenter og færdige produkter

• Indhentning, organisering og strukturering af
testrapporter	og	certifikater	på	komponenter
og færdige produkter

• Igangsætning og gennemførelse af ISO-
	 certificeringer	af	virksomheden
• Igangsætning og gennemførelse af miljømærk-
 ningen EU-blomsten på udvalgte SOFTLINE
 produkter
• Sikre at SOFTLINEs produkter lever op til interne

kvalitetskrav samt gældende lovgivning inden for
CSR og miljø på de markeder, hvor SOFTLINE
opererer

• Sikre dataindsamling på tværs af funktionen og
rapportering i henhold til gældende regler

• Løbende samarbejde med marketingafdelingen
omkring formidling og markedsføring af
SOFTLINEs værdier og aktiviteter på områderne
CSR, bæredygtighed og miljø

• Undervisning i bæredygtighed af den øvrige
organisation hos SOFTLINE

DINE KVALIFIKATIONER:
• Relevant teoretisk uddannelse inden for

bæredygtighed og miljø
• Praktisk erfaring inden for CSR & Sustainability

fra en produktionsvirksomhed med internationale
relationer

• Behersker dansk og engelsk i skrift og tale
• Erfaring med projektledelse og god til at ’have

mange bolde i luften’
• Er engageret, struktureret og kan arbejde

selvstændigt
• Flair for IT og superbruger af Word, Excel

og Powerpoint

VI TILBYDER:
• Et alsidigt og ansvarsfuldt job i en dynamisk og

voksende virksomhed, der brænder for udvikling
af nye designmøbler

• En central position i den fortsatte udvikling af
SOFTLINEs CSR- og bæredygtighedskoncept

• Et tæt samarbejde med et engageret og dygtigt
salgs- og administrationsteam, der altid står klar
til at hjælpe

• En inspirerende arbejdsdag med varieret
jobindhold og gode muligheder for faglig udvikling

• En attraktiv lønpakke samt pensionsordning,
der modsvarer kravene til stillingen

INTERESSERET?
Vi indkalder løbende til samtaler, så send snarest 
muligt din ansøgning med CV til 
csrmanager@softline.dk. Hvis du har spørgsmål 
til stillingen, er du velkommen til at kontakte HR 
Manager Gitte Bruun-Simonsen  på 5416 0708.

SOFTLINE A/S designer, udvikler, producerer og sælger kvalitetsmøbler til det internationale 
marked. Med en stor portefølje af innovative og funktionelle designmøbler er vi et globalt 
brand, og SOFTLINE møblerne sælges i 61 lande.
SOFTLINES domicil er i Maribo, hvor 60 ansatte yder en engageret indsats for at sikre, at der 
leveres designmøbler i en høj kvalitet til kunder verden rundt.

Har du erfaring med CSR, kvalitetssikring og bæredygtighed? Og kunne du tænke dig en 
central og udfordrende position i en eksportorienteret designvirksomhed med internationale 
kunder og samarbejdspartnere? Så er du måske vores nye CSR & Sustainability Manager.

CSR & SUSTAINABILITY 
MANAGER
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