
DALI - Danish Audiophile Loudspeaker Industries - har mere end 30 år designet, udviklet og 
produceret hi-fi-højttalere med et eneste mål for øje: Den ægte og utilslørede lydgengivelse.

DALI’s hovedsæde er beliggende i Nørager ved Hobro, og virksomheden er i dag en af mark-
edets førende udbydere af high performance-højttalere til hjemmebrug. Og det gælder ikke kun 
på hjemmemarkedet. 90 % af højttalerne eksporteres til 65+ markeder rundt om i verden – en-
ten gennem egne datterselskaber eller via distributører og importører.

DALI A/S har gennem sin vækst og sine resultater bevist, at i et stadig mere konkurrencepræget 
underholdningsmarked, hvor de fleste kappes om at tilbyde den laveste pris, kan man vinde ved 
at satse på overlegen kvalitet!

Se mere på www.dali-speakers.com
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Konstruktør/Teknisk Designer
Vil du være en del af DALI’s engagerede konstruktionsteam? Lokaliseret i hjertet af vores R&D-afdeling.

Du har lysten og evnerne til at at påtage dig ansvaret for konstruktion og dokumentation af DA-
LI’s næste verdensklasse-højttaler. Udviklingen foregår i samarbejde med dygtige projektledere, 
teknikere og akustikere. Du er medansvarlig for implementering i produktionen i samarbejde 
med kollegaer fra den øvrige organisation - både i Danmark og Kina.

Du bliver et vigtigt aktiv for projektet – fra idé til implementering i produktionen. Dine væsentlige 
opgaver bliver:

• Konstruktion, med fokus på design, materiale, fremstillingsproces og montage.
• Dokumentation, med fokus på fremstillingsproces, produktion og kvalitetssikring.
• Produktvalidering – Sikre opfyldelse af krav specificeret. 
• Projektmøder – på projekter hvor du har konstruktion- og dokumentations ansvaret.
• Produkt- og produktionsmodning på eksisterende produkter.

Godt værktøj er det halve arbejde
Du trives i en travl hverdag med mange bolde i luften. Du formår med flid, struktur og målrettet 
indsats at sikre, at de bedste konstruktionsløsninger implementeres. Det forventes, at du har 
erfaring med INVENTOR samt office-pakken, der bliver vigtige værktøjer i alle facetter af din 
hverdag. 
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Du er med til at sætte dine egne deadlines i projekterne og formår at overholde dem. Du har 
ligeledes styr på din præsentationsteknik og er opsat på at indgå i et team af ligesindede - i en 
afdeling hvor humøret altid er højt og tonen uformel. 

Globalt samarbejde 
Du får et udfordrende og attraktivt job i en international virksomhed i vækst - med kollegaer på 
tværs af landegrænser. Det forventes derfor, at du håndtere dansk/engelsk i skrift og tale, lige-
som nogen rejseaktivitet må forventes. 

For yderligere information omkring stillingen, kontakt Dan Rosenberg på dro@dali.dk eller tlf. 
29471144. Din ansøgning sendes til selvsamme mailadresse.
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