
People In Action søger for Auditdata  
 
IT/Information security specialist 
 
Brænder du for proceskvalitet? Trives du med at arbejde med løbende forbedringer af IT 
forretningsprocesser? Har du nogen erfaring med ISMS (Information Security 
Management System, ISO27001) og eller IT QA? 

 
Ønsker du at være en del af en global organisation med høje faglige standarder og et 
godt arbejdsmiljø? 
 
Så har vi en spændende jobmulighed, der kan være dit næste karriereskridt. 
 
Vi søger en IT/Information Security specialist, der har mulighed for at vokse i stillingen og blive 
ekspert i ISMS (Information Security Management System). Du kommer til at arbejde tæt 
sammen med kolleger i Danmark, Ukraine, USA, Canada og Storbritannien. 
Med udgangspunkt fra hovedkontoret i Taastrup vil du referere til Director Corporate QA/RA & 
IT information security. 
 
Dine ansvarsområder 
Som IT/Information Security specialist får du en varieret arbejdsdag i en dynamisk organisation, 
hvor du får indflydelse på Auditdata's processer såvel som dine egne daglige opgaver. Dine 
vigtigste opgaver er, at 
 

 Drive IT forretningsudviklingsprojekter med henblik på at udvikle Kvalitets-/Information 
Management Systemerne. Sikre og vedligeholde effektive LEAN procedurer 

 Vedligeholde regulatoriske produktgodkendelser og ansøge om nye   

 Vedligeholde, udvikle og forbedre de globale processer og strukturer samt sikre ISMS 
compliance ved at deltage i projekter som ansvarlig QA’er (både nyudvikling og 
optimeringer) 

 Forberede, udføre og deltage i audits og agere i rollen som intern Auditor (forventet 
rejsedage 2 uger / år) 

 Håndtere oprettelse, godkendelse og lukning af Non-Conformities; 

 Validere IT-systemer (IT assets) – gennemgå dokumentation, risikovurdere, godkende 
og monitorere 

 Gennemføre IT QA og information sikkerheds procestræning 

 Interface til vores outsourcede IT-drift og support i Danmark 
 
Dine kvalifikationer 
Vi forestiller os, at du enten har erfaring fra en lignende stilling eller har en mellemlang 
uddannelse indenfor IT området fx datamatiker (infrastruktur) samt et par års arbejdserfaring 
med bl.a. ISO 27001. Det vil være en fordel, hvis du har nogle års erfaring med kvalitetssikring 
(produkt QA og/eller IT QA). Derudover har du erfaring med at udarbejde kvalitetsprocedurer og 
arbejdsinstruktioner og en høj grad af flair for at arbejde med forskellige it-systemer. 
 
 

Din person 
Du har ambitioner om at vokse i dit job og få nye kvalifikationer og viden. 
Det er vigtigt, at du har gode samarbejdsevner og en struktureret tilgang til dit arbejde. Samtidig 
er du nysgerrig og ser muligheder, selvom din dagligdag er dynamisk og til tider hektisk. 



Du kan arbejde selvstændigt, men du trives også med at være en del af et team. Det er naturligt 
for dig at være analytisk, tage ansvar og være god til at prioritere, planlægge og færdiggøre 
dine opgaver. 
Auditdata er et globalt firma, hvilket kræver, at du både taler og skriver dansk og engelsk på højt 
niveau. 

 
Er du interesseret? 
Send snarest en e-mail til jobs@peopleinaction.dk med din ansøgning og CV. Vi behandler 
ansøgningerne løbende. 
Såfremt du har nogle spørgsmål eller ønsker yderligere information om stillingen, er du 
velkommen til at kontakte Ina Foldager hos People In Action på +45 6014 2709. 
 
About Auditdata: 
Auditdata is a Danish company, founded in 1992, with headquarters in Copenhagen, and subsidiaries in 
UK, the US, and in Ukraine. Auditdata develops and supports management software systems and 
measurement equipment for audiologists and hearing instrument dispensers.  
 
Our solutions offer hearing care professionals across the world the most complete, user-friendly 
applications and devices for handling their daily work.  
Our ultimate mission is to improve the quality of life for people with a hearing disability.  
 
Our full software production life-cycle is handled by our office in Kiev in cooperation with key capacities at 
our main office in Copenhagen as well as our offices in the UK and US. All hardware production is 
outsourced to a factory closely to the headquarter.  
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