
 

 
Tool Specialist 

KP-Components A/S 
 
Erfaren Tool Specialist (Værktøjs Specialist) søges til nyoprettede stilling hos KP Components Group i 
Spjald, Danmark. 
 
Om KP Components Group (KP) 
KP er markedsleder inden for kompleks automatiseret bearbejdning af komplekse metal komponenter og 
underleverandør arbejde. Sideløbende er der investeret massivt i nye teknologier og processer, som 
betyder, at virksomheden i dag kan levere komponenter direkte til kundernes montagelinjer. KP har 
hovedsæde i Spjald, et produktions-datterselskab i South Carolina, USA samt i Uddevalla, Sverige. 
Koncernen beskæftiger i alt ca. 400 medarbejdere og har en omsætning på mere end 550 mio. DKK. 
Kunderne, primært inden for mobilhydraulik (75%), er typisk meget store internationale virksomheder, som 
arbejder meget professionelt, globalt og med høje kvalitetsstandarder og specifikke logistiksystemer. Mere 
end 60% af omsætningen kommer fra det globale marked. For mere information besøg os på: www.kp-
components.com. 
 
Om stillingen 
For at forfølge en ambitiøs vækststrategi, har KP etableret en afdeling med ansvar for koncernens 
teknologiske udvikling, kaldet ’Group Technology’. Afdelingens fokus er at accelerere KP koncernens 
teknologiudvikling, effektivisering og maskinudskiftninger. 
Group Technology definerer rygraden i koncernens udvikling indenfor de nøglekompetencer der er 
afgørende for den fremtidige konkurrenceevne. 
Den nye Tool Specialist vil blive en del af teamet i Group Technology, med ansvar for optimering af 
bearbejdningsprocesser, samt en central rolle i det team der har ansvar for KP’s strategi for anvendelse af 
skærende værktøj. 
Den rette kandidat forventes af have en betydelig viden indenfor skærende værktøj og må gerne have 
arbejdet sammen med internationale spillere indenfor maskiner, opspændingsløsninger til- og 
automatisering af bearbejdningsprocesser. 
 
Tool Specialist vil referere til Salgs- og Teknologi Direktøren, som arbejder ud fra fabrikken i Danmark.  
 
Dine arbejdsopgaver  

• Teknisk udvikling og implementering indenfor skærende værktøj. 
• Udarbejde og deltage i dialog om investerings ’Business Cases’. 
• Deltage i, og/eller lede optimeringsprojekter. 
• Udarbejde, indsamle og strukturere input til salgsafdelingens tilbudsgivning. 
• Deling af ”Best Practice”, erfaringer og knowhow på tværs af koncernen. 
• Opbygning af videns base og ”nytænkning” indenfor koncernens anvendelse af skærende værktøj. 
• Undersøge og forberede ny teknologi, der i fremtiden kan/skal bruges i koncernen. 
• Samarbejde med strategiske teknologipartnere indenfor relevante områder. 
• Samarbejde med øvrige funktioner og produktionsselskaber i KP-koncernen. 
• Bevare faglig og teknisk viden ved at deltage i uddannelsesmæssige workshops, følge faglige 

publikationer, engagere personlige netværk og deltage i faglige netværk.  

http://www.kp-components.com/
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Den rette profil 
Vi søger en kandidat med en stærk teknisk baggrund indenfor skærende værktøj til bearbejdning af metal 
komponenter til mobil hydraulik, bilindustrien, flyindustrien eller energisektoren. 
Ligeledes vil erfaring med projektarbejde i, og/eller ledelse af tekniske funktioner, samt samarbejde med 
internationale spillere indenfor maskiner, automatisering, opspændingsløsninger osv. også være relevante 
kompetencer hos den rigtige ansøger. 
Vores Tool Specialist må gerne være bosiddende i nærheden af fabrikken i Spjald, Danmark. 
 
Afdelingens langsigtede opgave med at opbygge og udveksle tekniske kompetencer på tværs af koncernens 
produktionsselskaber, kræver en positiv, udadvendt personlighed med evnen til at skabe konstruktive og 
langvarige relationer med kolleger. Desuden besidder kandidaten solide kommunikationsevner og har 
tværkulturel erfaring i et forretningsklima, samt erfaring med samarbejde i europæiske virksomheder i en 
koncernstruktur hvor alle arbejder både på overordnet niveau såvel som i detaljen. 
 
Der skal forventes 10-20 dages rejseaktivitet hvert år. 
 
 
Andre foretrukne kompetencer  

• Stærke ’teamwork’ kompetencer og præsentations færdigheder 
• Besidde og udleve de højeste etiske og forretningsmæssige standarder og altid præsentere sig selv 

med den største faglige integritet 
• Skal være struktureret og besidde tidsstyringsfærdigheder, samt stor opmærksomhed på detaljen 
• Tekniske, finansielle og analytiske færdigheder er afgørende for succes i denne position 
• En problemløsende tankegang med gode analytiske evner, for at kunne overskue og udvælge 

teknologiske muligheder. 
 
 
Du tilbydes 
En spændende og afvekslende fuldtidsstilling i et dynamisk og inspirerende miljø med kompetente kolleger. 
Du får i høj grad mulighed for at være med til at præge udviklingen af jobbet, samt hverdagen i en 
virksomhed i udvikling, med en flad organisation - og frie rammer til at nå målene samt udvikle dig fagligt 
og personligt. 
Løn- og ansættelsesvilkår aftales individuelt. Tiltrædelse snarest muligt. 
 
Har du spørgsmål til stillingen er du velkommen til at kontakte Salgs- og Teknologi direktør Carsten 
Stubkjær Mumm på 2020 1617. 
Der er ingen ansøgningsfrist, da vi holder samtaler løbende. 
 
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! 
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