
  

 
Produktionsplanlægger 

KP Components A/S 
 

Til Supply Chain Management afdelingen (SCM) i KP Components A/S søger vi en ny kollega.  
I SCM har vi ansvaret for indkøb, disponering, planlægning og lager, og dermed er afdelingens 
opgaveløsning central for, at vi kan gennemføre en smidig produktion og levere til tiden i rette 
mængder, til glæde for vores kunder.   
 
Jobbet: 
Som vores nye produktionsplanlægger vil du få ansvaret for et defineret arbejdsområde, med en 
række opgaver indenfor bl.a. igangsætning/planlægning/opfølgning/afslutning af produktioner på 
vores CNC-maskinpark. Dette ud fra kundeordrer og forecast, der danner baggrund for de 
langsigtede kapacitetsberegninger, vi udarbejder for at have den korrekte bemandingsplan i 
produktionen. 
Du vil være i daglig tæt dialog med kunder vedr. leveranceopfølgning, overholdelse af lageraftaler 
osv., og desuden deltage i kundestatusmøder efter behov. 
Du får en væsentlig berøringsflade i hele organisationen, og 4 gode kolleger i 
planlægningsafdelingen. 
 
På vores kompetence ønskeseddel findes bl.a. følgende: 

• Erfaring fra lignende stilling, gerne i underleverandørbranchen. 

• Solidt kendskab til produktionsplanlægningsmetoder/systemer. Vi benytter i dag 
Navision og Robex.  

• Ruter, styklister og stamdata er velkendte begreber fra din hverdag. 

• Du skal generelt have gode IT-færdigheder og du skal være vant til at bruge EXCEL, og 
udnytte mulighederne i systemet på ganske højt niveau. 

• Du kommunikerer flydende på dansk og engelsk – også gerne på tysk. 

• Gerne teknisk forståelse og viden om metalbranchen. 
 
Som person er du: 

• God til at samarbejde - både internt og eksternt. 

• Selvstændig og ansvarsbevidst i forhold til dine opgaver. 

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

• Systematisk og struktureret i dit arbejde. 

• Vedholdende i forhold til at sikre overholdelse af deadlines. 

• Fleksibel, da ingen dage er ens. 
 



  
 
Du vil få reference til Supply Chain Manager Johnny Mark, som kan kontaktes på tlf. 23258722 
eller på mail jmr@kp-components.com, ved eventuelle spørgsmål om stillingen. 
Ansøgning skal sendes på mail til Koncern HR Annette Mosegaard på anmo@kp-components.com 
Se også vores hjemmeside www.kp-components.com. 
 
Om KP Components A/S 
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. 
 

 

mailto:jmr@kp-components.com
mailto:anmo@kp-components.com
http://www.kp-components.com/

