
   

 

 

Praktikant til udvikling og implementering af en ny model til kvalitetskontrol 

Har du lyst til at arbejde med implementeringen af en ny model til kvalitetskontrol, hvor du selv præger din hverdag 
og er involveret i hele udviklingsforløbet? Så søger Idealcombi netop nu en praktikant til efterårssemesteret 2018. Du 
skal være i gang med din kandidatuddannelse og kan se dig selv brænder for at være en del af projektet.  

I din praktikperiode bliver du en del af vores kvalitetsafdeling, som løser en bred vifte af opgaver og har en meget 
central rolle i at kvalitetssikre vores produkter helt fra underleverandører frem til kunderne. Du vil i din praktikperiode 
kunne sparre og samarbejde med kvalitetsafdelingen omkring udarbejdelsen af vores fremtidige model til udførelse af 
ekstern kvalitetskontrol.  

Vi har brug for at få beskrevet, hvilke krav vi har til vores leverandører, så vi har et fremtidigt grundlag for at udføre 
ekstern kvalitetskontrol hos vores underleverandører. Vi forestiller os, at projektet tager udgangspunkt i en enkelt 
leverandør og en enkelt produktgruppe fra denne leverandør. Det vil du blive sat i gang med, når du starter, hvormed 
du får muligheden for at sætte dit helt eget præg på projektet. 

I din praktikperiode stiller vi en gratis, møbleret lejlighed til rådighed og du vil få mulighed for, sammen med andre 
praktikanter i området, at deltage i faglige og kulturelle fællesarrangementer og opleve Thy. 

Vi søger dig som 

- Har et skarpt øje for processer og det at tænke kvalitetssikring ind i processerne 
- Brænder for at være en del at udviklingsprojektet 
- Har lyst til at videreudvikle vores kvalitetskontrol model i overensstemmelse med virksomhedens specifikke 

behov 
- Er ansvarsfuld og struktureret 
- Kan lide at samarbejde og dele ud af din viden 

 
Kort om os 
Idealcombi er en familieejet vinduesproducent som blev grundlagt i 1973, hvor brødrene Henning og Bent Søgaard 
lavede de første vinduer i forældrenes lade i Thy. Dengang hed det Ideal Vinduet. I dag har sønnerne Martin og Mikael 
Søgaard overtaget roret. Idealcombi beskæftiger ca. 550 medarbejdere i Hurup, Århus, København og London, og 
producerer Danmarks bedste vinduer og døre på den nu 100.000 m² store vinduesfabrik i Hurup. Produktsortimentet 
omfatter flere serier af vinduer - lige fra klassiske dannebrogsvinduer til moderne minimalistiske vinduer til store 
etagebyggerier i det centrale London. Alle Idealcombi vinduer har dog det til fælles at de er af meget høj kvalitet og 
er særdeles energieffektive. 

Ansøgning og kontakt 
Er du frisk på opgaven, så hører vi gerne fra dig med henblik på en praktikaftale! Send din ansøgning til 
jkj@idealcombi.dk. Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Jesper Kjær Jensen på tlf.: 20286010 eller på 
jkj@idealcombi.dk. 

 


