
 
 

 

 

Industritekniker - Spjald 
 
 
Brænder du for at arbejde med automatiseret produktion? 
 

Vi har travlt og har derfor behov for yderligere ansatte til teknisk afdeling. KP Komponenter A/S er markedsleder inden 

for kompleks automatiseret bearbejdning og underleverandør arbejde. KP har specialiseret sig i fuldt automatiseret 

bearbejdning af komplekse emner. Som underleverandør til en række af de største internationale virksomheder indenfor 

hydraulik, energi og marine sektoren, KP Komponenter har hovedsæde i Spjald, et produktionsdatterselskab i South 

Carolina, USA samt i Uddevalla, Sverige.  

Hos KP lægges der vægt på sammenhold, at vi hjælper hinanden og har et socialt fællesskab.  

Produktionen har en stor maskinpark bestående af ca. 130 CNC styrede maskiner, 25 robotter, vaskeanlæg og en række 

andre specialmaskiner af mange forskellige mærker. Stillingen er med reference til gruppelederen.  

 
 

Arbejdsopgaverne i stillingen vil blive: 
 CNC-fræsning   

 Opstilling, programmering og indkøring af eksisterende samt nye emner 

 Gennemføre egenkontrol og kvalitetssikring   

 Deltage i udviklingsopgaver  

 Forefaldende arbejde  
 

 
Faglige kvalifikationer: 

 Du er er faglært industritekniker, værktøjsmager eller maskinarbejder 

 Du har solid erfaring med bearbejdningscentre og skærende værktøjer  

 Solidt kendskab til Mazak, da vor maskinpark er af dette fabrikat 

 Kendskab til MasterCam, vil være en fordel 

 Generel IT på brugerniveau 

 Behersker dansk og engelsk på rimeligt niveau 

 
 
Personlige kvalifikationer: 

 Du har et personligt drive 

 Du er nysgerrig, handlekraftig og ansvarlig  

 Du er systematisk i din tilgang til løsning af opgaverne 

 Du er mødestabil og fleksibel – også når det går stærkt 

 Du er udpræget teamplayer med et godt humør  
 

 

 

Yderligere informationer: 
 

Hvis du ønsker flere oplysninger bedes du kontakte teknisk chef Jens von Haven – telefon 9694 4197 

Hvis du vil vide mere om firmaet – læs mere på nettet ved at følge dette link: KP KOMPONENTER A/S 

 

Du søger stillingen ved at sende dit CV til følgende mail: jvh@kp-components.com 

 

Ansøgninger behandles løbende og du tilskyndes derfor til at ansøge snarest muligt.  

 

Stillingen lukkes når de rigtige kandidater er fundet.  

 

http://kp-components.com/dk/
mailto:jvh@kp-components.com

