
 
  

 
Industritekniker Lærling 

KP Components A/S 
 
 
KP Components søger Industritekniker lærling til opstart august 2022.  
 
Produktionsapparatet ved KP Components A/S består hovedsageligt af CNC-fræsere og drejebænke. Vi har 
en høj automatiseringsgrad og robotter er en stor del af dette. Som lærling ved KP Components A/S får du 
en bred uddannelse på et højt fagligt niveau indenfor både drejning og fræsning og ikke mindst får du stor 
viden omkring automatisering og robotter.   
 
Efter endt uddannelse er der mulighed for at forsætte ved KP Components A/S. Det kan være i 
produktionen, som driftstekniker eller udviklingstekniker og har du ambitioner om at gå ledelsesvejen er 
det også en mulighed. 
 
Den teoretiske del af uddannelsen foregår på Herningsholm, Herning. 
 
Som person skal du 

- arbejde selvstændigt  
- være systematisk  
- være kvalitets- og ansvarsbevidst 
- være åben og udadvendt  
- have en stor lyst og interesse til at udvikle dig til en dygtig industritekniker 
- og ikke mindst… have et godt humør 

 
Til gengæld tilbyder vi en af landets bedste lærlinge forløb, hvor der også er mulighed for at få et ophold i 
vores afdelinger i USA og Sverige.  
 
Du vil være en del af vores lærlinge gruppe på p.t. 16 lærlinge. 
 
Du får reference til Lærlingeansvarlig Jeppe Fjord Rindom. Hvis du vil vide mere kan du ringe til Jeppe som  
kan besvare eventuelle spørgsmål på tlf. 6142 1469 eller mail jfr@kp-components.com  
 
Er du interesseret? 
Du kan sende din ansøgning til, Annette Mosegaard, Koncern HR Manager,  jobbank@kp-components.com 
Vi glæder os over til at hilse dig velkommen! 
 
Om KP Components 
KP Components A/S er en del af KP Group som er markedsleder inden for kompleks automatiseret 
bearbejdning og underleverandør arbejde. KP Group har produktionsselskaber i Danmark, USA og Sverige og 
beskæftiger over 400 medarbejdere, heraf 300 i Spjald. Læs mere om os på 
https://kp-components.com/dk/.  
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