
10k
5k

2k
1k

500

200
100

50

20

Hz

180.0

Deg

108.0

30.0

20.0

10.0

0.0

CLIO

Senior Software Developer/Architect

 DALI Denmark +45 9672 1155
www.dali-speakers.com

Ganske meget! Forventningerne til en moderne, aktiv højttaler er høje. Et attraktivt betjeningsinterface og en oplevelse af intelligent 
funktion og fantastisk lydgengivelse skal alt sammen fungere optimalt, for at overraske brugerne positivt. Læg hertil at software 
til trådløs kommunikation mellem fl ere højttalere, understøttelse af trådløse signalkilder som Bluetooth, samt streaming fra 
musiktjenester, internet radio og lokale USB-enheder og NAS-drev, skal fungere robust, intuitivt og sikkert, uden at brugeren skal 
bekymre sig om de tekniske løsninger.

DALI A/S søger derfor endnu en dygtig og erfaren softwareudvikler, der kan hjælpe os med at udvikle robust, velstruktureret software 
til vore kommende produkter. Produkter som giver mulighed for, på en ukompliceret måde, at opleve musikken ægte og utilsløret, 
præcis som kunstneren havde til hensigt.

Stillingen
Som vores kommende kollega vil du besætte en nyoprettet stilling i elektronik-teamet, der pt. tæller 5 mand og er under løbende 
udvidelse. Teamet indgår i DALI R&D, der med base i Nørager udvikler alle vore produkter, fra idé og design til indkøring i produktion på 
vore fabrikker i Nørager og Ningbo, Kina.

Udviklingen foregår i dedikerede projektteams, der arbejder sprint-baseret på tværs af faggrupper. Vi er ambitiøse og forventer høj 
faglighed og lyst til at levere produkter som er best-in-class. Vi har samtidig en uformel omgangsform i hele organisationen, og ønsker en 
kollega, der trives i dette miljø. Vores fortsatte forretningssucces hviler på gode produkter og vi har tre grundlæggende projektambitioner: 
Vi vil levere produkterne til tiden, produkterne skal være attraktive for kunderne, og det skal være sjovt at udvikle dem!

Du vil som erfaren udvikler få stor indfl ydelse på vore produkters samlede software, herunder den overordnede arkitektur, ligesom du vil 
blive naturligt involveret i vores løbende arbejde med at optimere udviklingsprocesser, værktøjer og metoder.

Vores embedded software udvikles i C, baseret på en fælles arkitektur på tværs af produkterne, og afvikles på processorer i STM32-
familien (ARM Cortex). Desuden udvikler vi egne tools i C og C#, blandt andet til brug for produktionstest.

Kvalifikationer
Som erfaren softwareudvikler forventer vi at du:
• Har mindst 5 års konkret erfaring som embedded softwareudvikler
• Motiveres af at udvikle produkter med høj kvalitet og brugervenlighed
• Tænker struktureret, og vælger holdbare løsninger
• Arbejder vedholdende og effektivt, og samtidig er åben overfor løbende justeringer
• Kan overskue et produkts samlede software og -arkitektur
• Har gode evner indenfor struktureret debugging, herunder hardwarenær debugging
• Løbende tænker muligheder for kodegenbrug ind i implementationen
• Evner og ønsker at have indfl ydelse på vores generelle softwarearkitektur
• Gerne har erfaring med statisk/dynamisk kodeinspektion, profi ling og automatiseret test
• Kan begå dig fl ydende på dansk og engelsk i skrift og tale

Praktiske forhold
Er det dig vi søger, så send din ansøgning til Engineering Manager Jakob Koed, jko@dali.dk.
Vi forventer stillingen besat snarest muligt.

Virksomheden
DALI – Danish Audiophile Loudspeaker Industries – har gennem mere end 30 år designet, udviklet og produceret HiFi-højttalere med ét 
eneste mål: Den ægte og utilslørede lydgengivelse.

DALI’s hovedsæde er beliggende i Nørager ved Hobro, og virksomheden er i dag en af markedets førende udbydere af high performance højt-
talere til hjemmebrug. Således eksporteres 90 % af højttalerne til 60 markeder rundt om i verden – enten gennem egne datterselskaber eller 
gennem distributører og importører.

DALI A/S har gennem sin vækst og sine resultater bevist, at i et stadigt mere konkurrencepræget underholdningsmarked opstår der fornyet 
mulighed for at vinde på overlegen kvalitet!

Se mere på www.dali-speakers.com. DALI – In Admiration of Music!

Hvor meget software kan der være behov for i en højttaler?


