
 
 

 

 
Udviklingsprojekter, indkøring af nye produkter og produktion 
 
Er du ekspert i plast og sprøjtestøbning og klar på en hverdag, hvor dine kompetencer inden for fremstilling af 
højkvalitetsplastemner vil blive udfordret? Og har du lyst til at blive en del af en virksomhed, hvor finmekanik, 
kvalitet og innovation spiller en stor rolle? Så er du måske Ortofons nye plastmager.  
 
Ortofon løser komplekse sprøjtestøbeopgaver, både med komponenter til egne produkter og som 
underleverandør til kunder. Begge dele med høje krav til materialer, tolerancer og kvalitet. I stillingen bliver du 
omdrejningspunktet for, at udviklingsafdelingens konstruktioner bliver indkørt og efterfølgende produceret på 
Ortofons specialiserede mikrostøbemaskiner. 
 
Dine væsentligste opgaver er: 

 

• Support til udviklingsafdelingen, herunder prototypefremstilling og sparring omkring emners 
producérbarhed 

• Kontakt med eksterne leverandører af støbeforme 

• Maskinindstillinger, 0-serier og implementering af nye produkter 

• Gennemførsel af produktionsopgaver  

• Løbende optimering  
 
I halvdelen af din tid vil du have fokus på udviklings- og indkøringsopgaver, mens den anden del vil være 
koncentreret omkring produktion af højt specialiserede emner.   
 
 

Stærk plastfaglighed og gode samarbejdsevner 
 
Du er formentligt uddannet plastmager eller værktøjsmager. Du har solid hands-on erfaring med 
sprøjtestøbning og gennemførelse af fyldeskudserier. Dine gode samarbejdsevner gør, at du finder gode 
løsninger med kollegaer og formleverandører. Du er klar på rollen som ekspert, og er vant til at være en 
efterspurgt kollega, når vanskelige støbeopgaver skal løses.  
 
Mange små serier skaber en varieret hverdag, og du trives godt med forskellige aktiviteter og nye udfordringer. 
Derudover finder du det motiverende, at arbejdsdagen veksler mellem selvstændige og teambaserede 
opgaver. 
 
 

Dygtige kollegaer og stærkt fagligt miljø, hvor du kan gøre en forskel  
 
Ortofon er ikke blevet et verdenskendt brand for ingenting. Succesen er funderet i en lang tradition for 
innovation, finmekanik og kvalitet. Et tæt samarbejde med DTU, deltagelse i EU-projekter og et generelt meget 
højt fagligt niveau har skabt et helt særligt miljø, hvor dygtige kolleger brænder for deres job. Her får du 
chancen for at gøre en forskel, og udvikle dig såvel personligt som teknisk. 
 
Kontakt Jesper Nielsen hos PeopleLink på 2448 2015 for yderligere oplysninger, eller send os din ansøgning 
og dit CV via ’Søg Stillingen’ hurtigst muligt. 
 
 
 

 

 

Plastmager 
Komplekse sprøjtestøbeopgaver med fokus på mikrostøbning, kvalitet og 
innovation 

 

WORLD LEADING ACOUSTIC SOLUTIONS. Ortofon A/S is a micro mechanical and financially prosperous company, which develops, manufactures and 

markets the world acclaimed Ortofon cartridges. Ortofon is also a significant subcontractor to the Hearing aid and Medical industry. The company is located 

in Nakskov in the southern part of Denmark. Ortofon employs a staff of 100 people, many with an international background. The work environment is informal 

and non-hierarchical with the focus on professional competence and results. Ortofon is currently working in close collaboration with European partners and 

Universities in the ambitious training network MICROMAN project, www.ortofon.com/microtech/microman-project. Ortofon has developed significantly during 

the past 15 years and is currently at a stage where the use of advanced technologies permits new business opportunities. www.ortofonmicrotech.com 

 


