
 

  

 

 

Målerumsoperatør 

KP Components A/S 

 
KP Components A/S søger en kvalitetsmedarbejder til vores målerum. Du bliver en del af vores kvalitetsteam, 

som er kernen i produktionen på KP-Components. Dit arbejdsområde bliver målerummet, her skal du arbejde 

med både håndholdt måleudstyr og målemaskiner af mærkerne Wenzel og Zeiss. 

 

Det er et spændende og alsidigt job, der giver en stor berøringsflade i dit arbejde. Det er et job, hvor du hele 

tiden lærer nyt og har mulighed for at udvikle dig. Stillingen er på aftenhold, dog vil oplæring foregå på 

daghold. 

 

Dine kvalifikationer: 

Du kan være udlært industritekniker, måletekniker eller have erfaring med målinger og/eller have erfaring 

fra arbejde i et målerum. 

• Du er kvalitetsbevidst og villig til at være en del af den daglige problemløsning 

• Du kan arbejde selvstændigt 

• Du har erfaring med håndtering af håndholdt måleudstyr 

• Du har erfaring med GPS tegningsforståelse 

• Du forstår at følge kontrol instruktioner, enten skrevne eller i QD 

•  Du kan læse og forstå tekniske tegninger 

 

Det vil desuden være en fordel at: 

• Du har erfaring med at bruge måleudstyr som Rundcom og Surfcom  

• Du har erfaring med CMM-udstyr, gerne Zeiss og Wenzel, og forstår målerapport 

• Du har erfaring med probe kalibrering på CMM-maskiner 

 

Har du spørgsmål til stillingen er du velkommen til at kontakte lederen for området Process Excellence 

Manger, Brian Pasco på tlf. +45 2917 1197.  Her vil dialogen foregår på engelsk. Foretrækker du dansk så 

kan du få oplysninger ved at kontakte, Mogens Skovbo, på +45 6142 1676. 

 

Ansøgning med CV sendes til KP Components A/S, Koncern HR Annette Mosegaard, på anmo@kp-

components.com  

Om KP Components: 

KP Components Group er markedsleder inden for kompleks automatiseret metalbearbejdning 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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