
 

 

 

PTA-medarbejder til 
markedsledende udbyder af high-
end højttalere 
Har du en baggrund inden for elektronik, akustik eller audio i bredere forstand, og 
trives du i en udviklingsorienteret virksomhed, hvor selvstændighed, frihed og flad 
struktur er nøgleordene? Så er du måske den person, DALI mangler.  
 
Med direkte reference til Supply Chain-direktøren, får du til opgave at stå for en lang 
række spændende opgaver i den produktionstekniske afdeling. Du vil få flere 
snitflader, herunder til produktion, udvikling og til ledelsen, hvorfor det er essentielt, 
at du kan begå dig i flere faglige miljøer. I DALI får du dygtige og dedikerede 
kolleger at samarbejde med omkring opgaverne, samt mulighed for at løfte 
produkterne, som i forvejen er på et højt niveau, yderligere. Kulturen er afslappet og 
humoristisk, men samtidig arbejdes der professionelt og seriøst ud fra et fælles 
ønske om at levere det ypperste produkt.  
 
Hvad får du?  
Du lander i en danskejet virksomhed, som opererer globalt med nogle af 
markedets bedste hi-fi produkter. Synes du, at det er attraktivt at producere 
kvalitetsprodukter, så er muligheden her. I DALI er medarbejderne den vigtigste 
ressource til at opnå succes, og der er lang anciennitet blandt de ansatte. Der vil 
være rig mulighed for udfolde dine kompetencer samt udvikle nye, da kulturen 
emmer af innovation og åbenhed overfor nye tiltag og ideer. I lønpakken indgår 
samtidig muligheden for kantineordning, sundhedsforsikring og andre goder.  
 
Om jobbet  
I tæt samarbejde med produktion, planlægning, indkøb, kvalitet og R&D, får du til 
opgave at stå for test, fejlfinding og kvalitetssikring af såvel højttalerenheder som 
elektronikrelaterede produkter. Du overtager der, hvor udviklingsafdelingen slipper 
og sikrer, at produktionsafdelingen er klar. Du skal i stor udstrækning udfylde og 
udvikle dit eget job, som derfor rummer stor selvstændighed og frie rammer. 
 
Dine ansvarsområder bliver 
• Drift og udvikling af højttalerenhedsproduktionen 
• Faglige ledelse af elektronikmontage (aktive højttalere) 
 
Dine opgaver bliver 
• Deltage i udvikling, test og dokumentation ved højttalerenhedsproduktion 
• Deltage i udviklingen af programmer til akustiske test 
• Vedligeholde relevant test og dokumentationssoftware i produktionen  
• Fejlfinding og test indenfor elektronik og akustik 
• Kalibrering af udstyr (eksternt) 
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Rekrutteringsansvarlig: 
Lise Guldbrandsen 

Mobil: 
30630377 

Flere ledige stillinger hos 
ballisager 

Hvem er vi? 
Konsulenthuset ballisager er en 
landsdækkende, mellemstor HR-
virksomhed. Vi er specialister i 
professionelle matchprocesser 
mellem kandidater og 
virksomheder og arbejder 
udelukkende med outplacement, 
karriererådgivning og rekruttering. 

Vores rådgivning er videnbaseret, 
og vi gør os umage med at finde 
den rette løsning til den konkrete 
udfordring. 

Læs mere her:
www.ballisager.com 
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• Løbende dokumentation og ændringer af denne 
• Indkøb af reservedele og dialog med leverandører 
• Være en faglig sparringspartner til planlægning, indkøb, kvalitet og R&D  
 
Hvem er du?  
Din faglige profil er en kombination af audio-teknik og elektronik. Du har 3-5 års 
erfaring fra en lignende stilling. Du er måske uddannet ingeniør, men har du i 
stedet en anden baggrund inden for elektronik og kendskab til audio og akustik, 
kan vi lære dig det, du mangler. Du kan eksempelvis have en baggrund fra 
mobiltelefoniindustrien. 
 
Du er nysgerrig og udadvendt, så det er naturligt for dig at skabe relationer til dine 
kolleger. Du er vant til at planlægge din egen hverdag. Det er vigtigt, at du kan agere 
selvstændigt og føle dig komfortabel med dette, i en flad og uformel organisation.  
 
Om virksomheden  
DALI - Danish Audiophile Loudspeaker Industries – har i over 35 år designet, 
udviklet og produceret hi-fi-højttalere med et eneste mål: den ægte og utilslørede 
lydgengivelse. DALIs hovedsæde er beliggende i Nørager ved Hobro, og 
virksomheden er i dag en af markedets førende udbydere af high-end højttalere til 
hjemmebrug. Således eksporteres 90 % af højttalerne til 65 markeder rundt om i 
verden - enten gennem egne datterselskaber eller gennem distributører og 
importører. Læs mere på www.dali-speakers.com 
 
Spørgsmål  
Har du spørgsmål, kan du ringe til chefkonsulent Lise Guldbrandsen på 30 63 03 
77. Stillingen skal besættes snarest, og vi behandler derfor ansøgninger løbende.  
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