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Til Product Management afdelingen i KP Components A/S søger vi en ny kollega. I afdelingen har vi 
ansvaret for alle produkter - fra vores kunder kommer med et nyt oplæg og indtil produktet er 
implementeret i produktionen. I vores arbejde skal vi kontinuerligt sikre et højt kvalitetsniveau og 
en effektiv drift. Hos KP Components A/S er Product Managerne omdrejningspunktet fra salg til 
produktion og det betyder, at du har en stor berøringsflade både internt i organisationen og 
eksternt i forhold til kunderne.  I jobbet har du en projektleder funktion og du skal evne at få 
projekter gennemført fra start til slut og med overholdelse af deadlines. Jobbet er meget varieret 
og forbundet med et stort ansvar. Da vi er en højteknologisk virksomhed med højt specialiserede 
produkter og produktion, så kan jobbet kun varetages, hvis du har en teknisk baggrund og gerne 
erfaring fra en lignende stilling. 
 
Vi har brug for, at du har følgende kompetencer: 

- Uddannet industritekniker, ingeniør, maskinmester eller lign. 
- Erfaring med projektledelse. 
- Kendskab til CNC-bearbejdning - både drejning og fræsning. 
- God kvalitetsforståelse og erfaring fra arbejde med PPAP dokumentation. 
- Det vil være en fordel, hvis du har erfaring med at gennemføre optimeringer. 

 
Som person skal du være: 

• En god projektleder der kan sikre fremdrift. 

• Kvalitets- og ansvarsbevidst. 

• Åben, udadvendt og god til at samarbejde. 

• Ansvarsbevidst og kunne arbejde selvstændig. 

• Fleksibel, da ingen dage eller emner er ens. 

• Indstillet på varierende arbejdstider og måske også nogle rejsedage.  
 
Du får reference til Chief of Product Management Tommy Andersen. Tommy kan også besvare 
eventuelle spørgsmål på tlf 6138 5574 eller mail tan@kp-components.com 
Ansøgning kan ske på portal via www.friends.dk eller på mail til Koncern HR Annette Mosegaard 
på anmo@kp-components.com 
Se også vores hjemmeside www.kp-components.com. 
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