
  

 
Kvalitetstekniker 

KP Components A/S 
 

 
Til vores kvalitetsteam søger vi en kollega, der kan være med til at sætte kvalitet øverst på 

dagsordenen. Jobbet er et bredt kvalitetsjob i en spændende højteknologisk industrivirksomhed, 

der producerer komponenter til topprofessionelle kunder. I vores Q afdeling har vi store 

udviklingsmuligheder, og du kan være med til at sætte den retning vi skal gå for at producere Right 

First Time.  

Dit job: 

Udgangspunktet for dit arbejde vil være håndtering af interne og eksterne kvalitetsopgaver. I 

vores Q Team er vi kundeopdelt, og du vil få tildelt kunder, som du er ansvarlig for. I jobbet skal du 

løbende løse de udfordringer, der opstår, og følge dem fra start til slut. Dette sker i dialog med 

kunder og leverandører og oftest i samarbejde med vores teknikere i både produktion og support.  

Nogle af opgaverne vil være: 

➢ At opbygge gode relationer til kunder og leverandører 
➢ At implementere kundernes kvalitetsstandarder 
➢ At udvikle og implementere forebyggende handlinger 
➢ I samarbejde med vores Technical Product Manager at bidrage med retningslinjer og 

daglig support af produktionen 
➢ At indsamle og analysere kvalitetsdata i forhold til kunder og leverandører 
➢ At bruge og opdatere relevante dokumenter i ledelsessystemerne. 

 

Din profil 

Det er vigtigt, at du kan lide at arbejde med problemløsning – både at identificere problemet og 

afslutte med en brugbar løsning.  

For at mestre jobbet, så skal du have stærke kommunikationsevner på både dansk og engelsk. Du 

skal være proaktiv og resultatsøgende i din måde at arbejde på, og det skal være naturligt for dig 

at have en Hands On tilgang til opgaverne. Vi er ISO 9001-2015 og vores It-løsninger inkluderer 

QDA applikationer og databaser. Som problemløsningsværktøjer anvender vi 8D og andre 

problemløsningsteknikker, f.eks. CAPA.  Vi vil prioritere, at du har erfaring med disse 

kvalitetsværktøjer, ligesom vi vil prioritere en stærk teknisk baggrund. 

 



  
 

 
Som person skal du være: 

• Selvstændig og ansvarsbevidst i forhold til dine opgaver. 

• God til at samarbejde - både internt og eksternt. 

• Proaktiv i din tilgang, så du kan være med til at udvikle afdelingen. 

• Systematisk og struktureret i dit arbejde. 

• Fleksibel, da ingen dage eller emner er ens. 

• Indstillet på, at dine arbejdstider kan variere.  
 
Du får reference til Group Operations Excellence Brian Pasco. Brian kan også besvare eventuelle 
spørgsmål på tlf. 23258722 (på engelsk) eller på mail BPA@kp-components.com. 
Ansøgning på mail til koncern HR Annette Mosegaard på Anmo@kp-components.com. 
Se også vores hjemmeside www.kp-components.com. 
 
Om KP Components 
KP Components Group er markedsleder inden for kompleks automatiseret metalbearbejdning og 
underleverandørarbejde 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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