
 
  
 

Tekniker/Industritekniker - Teknisk Afdeling 
KP-Components A/S 

 

 
Til den tekniske afdeling i KP Components A/S søger vi en dygtig tekniker, der kan indgå i vores 
tekniske team. Afdelingen arbejder med at udvikle og programmere nye produkter. Som en del af 
teamet vil du være med, fra de første tilbud bliver givet til produkterne går i produktioner på vores 
højt automatiserede produktionsanlæg. Som tekniker ved KP Components A/S  får du et 
spændende udviklingsjob, hvor du har alle muligheder for at udvikle dig selv og dine kompetencer. 
Der er 6 teknikere i afdelingen og opgaverne i afdelingen er udfordrende og meget varierede.  
 
Vi søger en faglært tekniker/industritekniker med lyst og evne til at indgå i vores tekniske team. 
 
Opgaverne vil være: 

• Programmere og indkøre nye emner på MAZAK, HELLER eller BROTHER maskiner ofte med 
KUKA eller KAWASAKI robotter. 

• Proces optimering af nye samt etablerede produkter 

• Udvikle på nye emner 

• Deltage i tilbudsgivning og 0-serie produktion – ofte i tæt dialog med vores kunder 

• Bistå ved tekniske udfordringer 
 

 
Dine kvalifikationer:  

- Teknisk baggrund og gerne erfaring fra lignende stilling 
- Viden i programmering i Mazatrol, Iso, Siemens og/eller MasterCam 
- Viden om bearbejdningsmetoder inden for spåntagende bearbejdning 
- Kendskab til opspændingsmetoder inden for fræsning 

 
Som person skal du: 

- Arbejde selvstændigt og målrettet 
- Være systematisk  
- Være kvalitets- og ansvarsbevidst 
- Være åben, udadvendt og god til at samarbejde 
- Kunne begå dig på dansk og engelsk i skrift og tale 

 
 



 
  

Du får reference til Teknisk Chef, Tommy Andersen. Tommy kan også besvare eventuelle 
spørgsmål på tlf. 6138 5574 eller e-mail tan@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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