
 
  

 
Kvalitetsinspektør  

KP Components 
 
 
Vi søger to kvalitetsinspektører til henholdsvis aften- og nathold. 
 
Som kvalitetsinspektør ved KP Components er du ansat i vores kvalitetsafdeling. Dit arbejde 
foregår i produktionen, hvor du har en alsidig arbejdsdag med en stor berøringsflade. Din opgave 
bliver at følge en defineret rute rundt på hele fabrikken og udføre visuel inspektion af et 
forudbestemt antal emner fra den igangværende produktion. Derudover skal du gennemføre 
kontrolmåling af et forudbestemt antal emner. 
  
Derudover vil dine opgaver være: 

• Du skal registrere afvigelser fundet i forbindelse med proceskontrol (QDA). 
 

• Du skal måle på vores CMM målemaskine. Hvis du ikke kender til dette vil vi give dig 
oplæring. 
 

• Du har beføjelse til at stoppe produktionen, hvis der er identificeret afvigelser/risici, der kan 
påvirke kundetilfredsheden.  
 

• Du skal informere relevante kollegaer, hvis der er identificeret afvigelser, der kan påvirke 
kundetilfredsheden (gruppeleder/tekniker/ledelsen). 
 

• Du skal samarbejde med relevante kollegaer for at finde løsninger på problemer/risici 
fundet i forbindelse med kontrollen. 
 

Kvalifikationer og færdigheder: 

• Vi har ikke specifikke krav til din uddannelse, men vi forventer, at du kan lide at arbejde 

med kvalitet og har forståelse for, at kvalitet er vigtig for vores kunder. 

• Vi vil foretrække, at du har erfaring med interne kvalitets audits. 

• Vi vil gerne, at du har erfaring fra teknisk virksomhed eller  har en teknisk baggrund, og 

dermed kan læse og forstå tekniske tegninger.  

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

beslutninger. Disse beslutninger skal træffes på baggrund af tilgængelige data.  

 
Jobbet er på timeløn, og du får reference til Process Excellence Manager Brian Pasco. 
Hvis du er interesseret kan du henvende dig til Annette Mosegaard /HR på mail: anmo@kp-
components.com.  Alternativt til Brian Pasco på mail bpa@kp-components.com.  
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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. 
 


