
 
  
 

 
Gruppeleder 

KP Components A/S 
 
 
KP Components oplever stor efterspørgsel fra vores kunder og samtidig er vi i gang men en spændende 

teknologisk rejse. For at understøtte dette arbejder og samtidig sikre den daglige drift, søger vi en 

Gruppeleder til Produktionsteam.  

Som gruppeleder er du en del af vores produktionsledelses team på 5 ledere. Du vil desuden indgå i  

KP Components A/S lokale ledelsesteam på i alt 9 ledere. Produktionen i dit ansvarsområde er alle 

efterbehandlingsprocesserne efter CNC-bearbejdning som er honing, slibning, termisk afgratning, 

vandafgratning, samt vask af emner og pakning. 

Gruppelederen har en nøglerolle i virksomheden og har ledelsesansvar for ca. 25 kolleger, der arbejder på 3 

skift. Til at hjælpe dig med dette arbejde, har du support fra en teamkoordinator på hvert skift, samt to 

teknikere indenfor honing og slibning. 

Arbejdsopgaverne som gruppeleder er bl.a.: 

• Daglig ledelse af ca. 25 medarbejdere, der arbejder på 3-holdsskift. 

• Bemandingsplanlægning 

• Sikre produktion af lagte produktionsplaner. 

• Ansvarlig for at arbejde målrettet efter KP Komponenters prioriteter, som er sikkerhed, kvalitet, 

levering og kosteffektivitet. 

• Afholdelse af afdelingsmøder. 

• Gennemføre MUS og lønsamtaler. 

 

Faglige kvalifikationer: 

• Vi foretrækker, at du har en uddannelse som industritekniker, maskinarbejder eller anden relevant 

teknisk baggrund. 

• Du har erfaring med produktionsledelse og gerne fra en maskinfabrik. 

• Du er god til at lede og det må gerne være krydret med uddannelse og erfaring. 

• Du har praktisk erfaring med at arbejde med sikkerhed, kvalitet og lean i produktionen. 

• Kendskab til ISO-standarder betragtes som et plus. 

• IT-kendskab på brugerniveau indenfor planlægningssystemer og Microsoft Office programmer. 

• Behersker dansk og engelsk på fornuftigt niveau. 



 
  

 

 

 

Personlige kvalifikationer: 

• Du har et personligt drive, og er i stand til selv at prioritere og tilrettelægge din arbejdsdag. 

• Du er god til at implementere nye tiltag. 

• Du har god forretningsforståelse, og har demonstreret det i tidligere job. 

• Du vægter motivation og trivsel højt og kan sikre et godt arbejdsmiljø. 

• Du har en positiv tilgang til arbejdet, både når det gælder udfordrende opgaver, og de lidt mere 

rutineprægede. 

• Du kan kommunikere med alle – uanset hvor og hvem man er i organisationen. 

 
Du får reference til Fabrikschef Jesper Mikkelstrup.  
Jesper kan også besvare eventuelle spørgsmål på tlf. 4126 0404 eller mail jem@kp-components.com. 
 
Er du interesseret? 
Du kan sende din ansøgning til, Annette Mosegaard, Group HR Manager, jobbank@kp-components.com. 
Vi glæder os over til at hilse dig velkommen! 
 
Om KP Components 
KP Components er en del af KP Group som er markedsleder inden for kompleks automatiseret bearbejdning 
og underleverandør arbejde og har i dag produktionsselskaber i Danmark, USA og Sverige.  
KP Group har produktionsselskaber i Danmark, USA og Sverige og beskæftiger over 400 medarbejdere, 
heraf 300 i Spjald. Heraf 300 i Spjald. Læs mere om os på: www.kp-components.com. 
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