
 
 

Compliance Manager – Markedsledende outdoor produkter 

Vi søger en dygtig Compliance Manager – gerne med passion for outdoor til vores Quality & 

Service Department hos Oase Outdoors i Give.  

Du bliver en del af en afdeling, som tæller ni engagerede kolleger fordelt på Quality & Service. 

Du vil primært være del af Quality-teamet, men vil også indgå i er tværfagligt samarbejde med 

vores produktudviklere, indkøbere og resten af huset. Du kan se frem til at indgå i et 

internationalt miljø, hvor vægten er lagt på teamwork, engagement og kommercielt drive. 

Du vil komme til at arbejde på tværs af vores tre brands Outwell®, Robens® og Easy Camp® og 

dit ansvar vil blive et anker i sikring af overholdelse af gældende lovgivning og dokumentation 

på nye og eksisterende produkter.  

 

Ansvarsområder og opgaver: 

Stillingen opslås som udtryk for et øget strategisk fokus på compliance-området og 

nedenstående opgaver vil være en del af hverdagen i et hus, hvor der allerede er stort fokus 

på området. Opgaverne er som følger; 

• Sikre varesortimentet er dokumenteret i forhold til gældende CE-lovgivning. 

• Samarbejde med virksomhedens R&D- & Indkøbs afdelinger for at sikre korrekt 

dokumentation på nyudvikling af produkter samt vedligehold af eksisterende. 

• Generel lov- og standard overvågning. 

• Opdatering af produkters stamdata.  

• Tæt kontakt til leverandører i Østen. 

• Samarbejde med testinstitutter i Danmark og Østen. 

• Indhentning og kontrol af testdokumentation. 

• Kvalitetsrelaterede opgaver 

Vi henvender os til et internationalt marked, og det er derfor et krav, at du kan kommunikere 

ubesværet på engelsk. 

 

Vi forventer  

Vi forventer, at du har flere års erfaring inden for området og arbejdsopgaverne. Du er 

ansvarsbevidst, arbejder analytisk og struktureret og har fokus på detaljen i de opgaver, du 

sidder med. Du er igangsætter af natur og kan selvstændigt drive dine opgaver.    

Derudover skal du have en naturlig interesse i at arbejde med direktiver og standarder og 

holde dig opdateret på samme. Kommunikativt skal du være stærk, da du kommer til at have 

en snitflade på tværs af afdelinger og ledelsesniveauer – du skal kunne videreformidle 

kompliceret stof på en relativt letforståelig måde.  

Endeligt er det vigtigt, at du har et solidt kendskab til Microsoft Office pakken. Kendskab til 

Navision og Perfion er et plus.  



 
 

Det går godt, og det kan mærkes 

Vi tilbyder en spændende, udfordrende og travl hverdag i en organisation, hvor engagement 

og visionær ledelse har ført virksomheden frem til en førende position. Du bliver en del af en 

ambitiøs kultur, hvor vækst stadig er et realistisk og realiserbart mål. Endelig kommer du til at 

arbejde sammen med et uformelt team, hvor ambitiøse kollegaer brænder for at gøre en 

forskel og skabe et godt arbejdsmiljø.  

 

Lyder det interessant? 

Hvis du har brug for yderligere information, kan du læse mere om os på www.oase-

outdoors.dk eller kontakte Quality & Service Director, Michael Bruun på tlf. +45 26314016  

 

Send CV og ansøgning mærket ”Compliance Manager” til HR@oase-outdoors.dk. Vi 

behandler ansøgninger løbende, så send os dit bud hurtigst muligt. Tiltrædelse efter aftale.  

 

 

 

Oase Outdoors ApS er en af hovedaktørerne på det europæiske camping-/outdoor marked, 

hvor der afsættes til detailhandlen. Virksomheden blev grundlagt i 1984 og er i dag ejet i et 

partnerskab mellem den skandinaviske investeringsspecialist Ratos og CEO og Managing 

Director Henrik Arens samt ledende medarbejdere. Oase Outdoors har 3 markante brands, 

som tilsammen dækker ethvert behov hos forbrugerne indenfor camping og friluftsliv. Hver 

eneste dag sættes innovation og produktkvalitet øverst på dagsordenen. En indsats som 

belønnes med en stærk vækst samt masser af positive tilkendegivelser fra både kunder og 

samarbejdspartnere. Produkterne sælges på mere end 45 markeder verden over under 

varemærkerne; Outwell®, Easy Camp® og Robens®.  
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