
 
  
 

 
Gruppeleder Fabrik Vest 

KP Components A/S 
 

 
Gruppelederen for vores drejeafdeling har valgt at gå på pension. Vil du være hans afløser? 

Som gruppeleder for drejeafdelingen på fabrik Vest vil du indgå i KP Components A/S ledelsesteam på i alt 8 

ledere. Du vil med reference til vores Fabrikschef få ledelsesansvaret for 30 af vores 150 medarbejdere i 

produktionen.  

 

Arbejdsopgaverne i stillingen vil blive: 

• Daglig ledelse af 30 medarbejdere, der arbejder på 3-holdsskift. 

• Praktisk planlægning og ansvar for gennemførelse af produktionen på fabrik Vest. 

• Ansvarlig for at arbejde målrettet efter KP Komponenters prioriteter, som er Sikkerhed, Kvalitet, 

Levering og Kost effektivitet. 

• Udvikling og implementering af KP´s lean arbejde – herunder løbende forbedringer. 

• Afholdelse af afdelingsmøder. 

• Gennemføre MUS og lønsamtaler. 

 

Faglige kvalifikationer: 

• Uddannelse som industritekniker, maskinarbejder eller anden relevant teknisk baggrund. 

• Du har erfaring med produktionsledelse og gerne fra en maskinfabrik. 

• Du er god til at lede og det må gerne være krydret med uddannelse og erfaring. 

• Du har praktisk erfaring med at arbejde med Kvalitet og Lean i produktionen. 

• Kendskab til ISO-standarder betragtes som et plus 

• IT-kendskab på brugerniveau indenfor Planlægningssystemer og Microsoft Office programmer.  

• 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. 

• Du er god til at implementere nye tiltag. 

• Du har god forretningsforståelse, og har demonstreret det i tidligere job. 

• Du vægter motivation og trivsel højt og kan sikre et godt arbejdsmiljø. 



 
  

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

rutineprægede. 

• Du kan kommunikere med alle – uanset hvor og hvem man er i organisationen. 

 
Du får reference til Fabrikschef Jesper Mikkelstrup. Jesper kan også besvare eventuelle spørgsmål 
på tlf. 4126 0404 eller mail jem@kp-components.com. 
Ansøgning på mail til Koncern HR Annette Mosegaard på Anmo@kp-components.com 
 
Om KP Components 
KP Components Group er markedsleder inden for kompleks automatiseret bearbejdning og 
underleverandør arbejde og har i dag produktionsselskaber i Danmark, USA og Sverige. Vi er 350 
medarbejdere i koncernen. Heraf 240 i Spjald. Læs mere om os på: www.kp-components.com. 
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