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Ortofon søger studerende eller deltidsmedarbejdere til Technical Support 
 

Jobbet er med base på vores kontor i Næstved, men kan også involvere arbejde hjemmefra. Arbejdstiden er 
ca. 10-15 timer ugentligt med fleksibelt arbejdstidspunkt. Herfra vil du indgå i det globale team der har ansvar 
for teknisk support. Teamet håndterer og besvarer de daglige henvendelser skriftligt på engelsk. Hos Ortofon 
lægger vi stor vægt på kvalitet i kundeoplevelsen. 
 
Med reference til Ortofons Product Manager, vil du være ansvarlig for at vejlede og rådgive kunderne og 
dermed sikre en endnu bedre oplevelse af Ortofon brandet og Ortofon produkterne.  
 

Opgaver: 

• E-support af slutbrugere via Ortofon Technical Support platform. 

• Vejlede og rådgive kunder om brug af Ortofon produkter. 

• Vedligeholde kundeforhold samt finde relevante informationer.  
 

Hvilke krav har vi til dig: 

• Stor interesse for audioprodukter, teknisk forståelse. 

• Evner til at sætte sig i kundens sted, forklare kompliceret stof på en lettilgængelig måde. 
Undervisningserfaring kan være en fordel. 

• Arbejde metodisk og systematisk i fejlsøgning, samt skriftligt kommunikere på engelsk. 

• God til at fordybe dig i relevante emner samt evner til at strukturere data og generelt brug af IT.  
 

Hvad tilbyder vi: 

• Spændende international virksomhed med et verdenskendt brand. 

• Super spændende studiejob/deltidsjob med mulighed for fleksible arbejdstimer. 

• Skrivebord på Ortofon ”Technical and Acoustic Hub” på Axeltorv i Næstved. Arbejde på kontoret 1-2 
dage ugentligt og hjemmefra dagligt mandag-fredag. 

• Dygtige kollegaer samt kompetent oplæring fra Ortofons Product Manager. 
 

Interesseret? 

• Ansøgning og CV bedes sendt til jobmail@ortofon.dk 

 
Who we are, where we want to go and how we work: 

Ortofon is a Danish owned, financially prosperous company that has always been working with sound 
reproduction. Today we develop acclaimed high-end products and hearing aids' components, using our deep 
knowledge and competences in acoustics, materials' properties, magnetism, new technologies and micro-
mechanical assembly. Ortofon offers the possibility of working within a wide range of professional areas.  
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