
 
  

 
Teamkoordinator 

KP Components A/S 
 
 
KP Components søger teamkoordinator til produktionsområde Øst 4 og 5.  
 
Som teamkoordinator ved KP Components er du ansat i vores produktionsområde, hvor du har en 
alsidig arbejdsdag med en stor berøringsflade. Din arbejdsdag vil dels bestå af produktion på én af 
vores CNC-maskiner, dels skal du koordinere arbejdsopgaverne i Øst 4 og 5. Produktionsgruppe 
Øst 4-5 består af 50 kolleger. Gruppen varetager CNC fræsning, slibning, honing, vask og pakning.   
 
Vi ser jobbet som første skridt på ledelsesvejen i KP Components, så det er et job, hvor du har 
mulighed for at udvikle dig. Hvis du er ny i en koordinatorrolle vil vi tilbyde dig et kursus i 
teamkoordinatorens rolle.  
 
Du skal hovedsageligt arbejde med koordineringsopgaver i området, og ved behov og efter 
oplæring kunne betjene maskiner. Derudover er du gruppelederens højre hånd på dagskiftet, og 
din opgave bliver at varetage den løbende koordinering og planlægning af produktionen i dialog 
med planlægningsafd. og lagerfunktion.  
 
For at sikre dette indeholder din funktion som koordinator også: 

- Koordinering af bemanding ifm. omprioriteringer, fravær, etc. 
- Løbende koordinering med lagerfunktionen vedr. pakning og intern levering til lager. 
- Følge retningslinjer fra gruppeleder, samt sikre gennemførelse af produktion i henhold til 

mål for kvalitet og produktionsplan. 
- Sikre, at skiftet arbejder efter KP Components’ officielle procedurer. 
- Gennemføre skriftlig overlevering af skift. 
- Sikre højst mulig oppetid på maskinerne, gennem: 

o Hurtig reaktion ved røde målerapporter og gennemførelse af fejlfinding og tilretning, 
indtil emne er ok. 

o Ved nedbrud på maskiner at indmelde fejl i API og sikre assistance fra 
vedligeholdsafd. 

o Ved sygdom at koordinere operatørtilgængelighed ved enten selv at køre med 
maskinen, eller at flytte operatør fra anden lavere prioriteret maskine, under 
forudsætning af uddannelse. 

 
Kvalifikationer og færdigheder: 

• Du skal være uddannet Industritekniker, eller du skal have erfaring med produktion på CNC 

maskiner. 

• Det vil være en fordel, hvis du allerede har arbejdet lidt med ledelse eller 

arbejdskoordinering, men det er ikke et krav. 



 
  

• Du skal have lyst til at arbejde med både mennesker og planlægning, og du skal kunne lide 

at blive udfordret i dagligdagen. 

• Du skal kunne læse og skrive dansk. 

• Du skal kunne arbejde selvstændigt og tage ansvar, da du i situationer skal træffe svære 

beslutninger. Disse beslutninger skal hovedsageligt træffes på baggrund af tilgængelige 

data.  

 
Jobbet er på timeløn med tillæg for teamkoordinatorrollen, og du får reference til gruppeleder 
Freddy Pedersen.  
Hvis du er interesseret kan du sende ansøgning til Annette Mosegaard /HR,  mail: anmo@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. 
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