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Gruppeleder maskinfabrik - Spjald 
 
 
 
Vil du være med til at opnå ambitiøse mål for KP KOMPONENTER A/S indenfor 
produktionen? 
 
 
 
For vores kunde KP KOMPONENTER A/S søger vi en gruppeleder til natskiftet. KP Komponenter A/S er 

markedsleder inden for kompleks automatiseret bearbejdning og underleverandør arbejde. Sideløbende har de 

investeret massivt i nye teknologier og processer, som betyder, at de i dag, med en maskinpark på 160 CNC 

maskiner og 30 robotter, kan levere komponenter direkte til deres kunders montagelinje via deres One Stop 

koncept. Deres udvikling har gjort det nødvendigt konstant at optimere processer og standarder. KP Komponenter 

har hovedsæde i Spjald, et produktions-datterselskab i South Carolina, USA samt i Uddevalla, Sverige. Koncernen 

beskæftiger i alt ca. 350 medarbejdere. Afdelingen er beliggende på fabrikken i Spjald og beskæftiger sig med 

spåntagende bearbejdning, honning samt vask og pak af produkterne. Produktionsafdelingen består af ca. 200 

medarbejdere med 5 gruppeledere. Produktionen er planlagt i 3 skift og med periodevis produktion i weekenderne. 

Gruppelederne referer til produktionschefen. Det understreges at dette job er gruppeleder på natskiftet. 

Arbejdsopgaverne i stillingen vil blive: 

 

 Praktisk planlægning og ansvar for gennemførelse af planlagt produktionen  

 Ledelsesansvar for ca. 45 ansatte på nathold 

 Ansvar for weekend skift efter behov 

 Medvirke til at arbejde målrettet med kvalitet 

 Medvirke til at udvikle kulturen omkring arbejdet med løbende forbedringer, som har udgangspunkt i 

Lean 

 

 
Faglige kvalifikationer: 

 Uddannelse som industritekniker, maskinarbejder eller lignende teknisk baggrund 

 Ledelsesmæssig uddannelse, og gerne erfaring fra et lignende job eller et naturtalent for ledelse 

 Praktisk erfaring med at arbejde med både kvalitet og Lean i produktionen 

 Kendskab til ISO standarder betragtes som et plus 

 Behersker dansk og engelsk på fornuftigt niveau 

 

 
Personlige kvalifikationer: 

 Du har et personligt drive, og er i stand til selv at prioritere og tilrettelægge din arbejdsdag, samt få 

opgaverne afsluttet 

 Du har forretningsforståelse, og har demonstreret det i tidligere job 

 Du forstår og har demonstreret, hvad god motivation er 

 Du har en positiv tilgang til arbejdet, både når det gælder udfordrende opgaver, og de lidt mere 

rutineprægede 

 Du vægter og har demonstreret evnen til at kommunikere med alle i en organisation og på alle niveauer 

 

 

 

Yderligere informationer: 
Du får muligheden for at arbejde for en spændende virksomhed i vækst. Hvis du ønsker flere oplysninger, bedes 

du kontakte konsulent Jens Peter Kristensen – telefon +45 4117 7868.  

 

Ansøgninger behandles løbende og du tilskyndes derfor til at ansøge snarest muligt. Stillingen lukkes, når den 

rigtige kandidat er fundet.  

 

Ansøg ved at følge dette link:  

https://candidate.hr-
manager.net/ApplicationInit.aspx?cid=1220&ProjectId=145875&MediaId=5 
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