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Ortofon søger en dygtig Industriteknikker  
Ortofon A/S, Nakskov 

Ortofon bygger på mere end 100 års akustikinnovation og faglig stolthed. Vi er en agil, fleksibel og 
innovativ virksomhed, hvor hver medarbejder spiller en vigtig rolle for helheden. Virksomhedens 
produktionsanlæg er beliggende i Nakskov og beskæftiger ca. 150 medarbejdere, hvoraf mange 
har en international baggrund. Arbejdsmiljøet er uformelt, drevet af passion, stolthed og teknisk 
nysgerrighed. 

Er du vores nye industritekniker?  
Ortofon søger 2 industriteknikere, der kan være med til at styrke vores tekniske team. Du skal 
kunne lide at arbejde med højteknologiske maskiner, fejlsøgning samt udbedring af fejl. Det er en 
forudsætning, at du har lyst til og evner at arbejde med computerstyrede maskiner samt 
automatik og vi ser gerne, at du er en habil IT bruger og har en solid tegningsforståelse.   
 
Ansvarsområde   
Vi forestiller os, at du er industriteknikker og foretrækker ansøgere med kendskab til CNC 
maskiner og automatik. Du kommer primært til at arbejde med vores Ciposa maskine, et 
robotcelle automationsudstyr inden for microtech, der samler pick-up dele. Maskinen er højt 
specialiseret med 41 akser og visionssystemer til verificering af montage.  

Dine opgaver vil primært, men ikke begrænset hertil, bestå i: 

• Opstilling til bearbejdningsoperationer 
• Emneoptimeringer 
• Bistå ved tekniske problemstillinger, som f.eks. optimering af eksisterende værktøjer 
• Oplæring af nye medarbejdere i produktionen. 

Vi tilbyder 
En spændende og fagligt udfordrende stilling i en international virksomhed, der løbende 
investerer i ny teknologi. For den rette kandidat er der rigtig gode muligheder for personlig 
udvikling samt at kunne præge stillingens indhold.  

Virksomheden tilbyder 2 stillinger til enten fast aften- eller daghold, med opstart hurtigst muligt 
eller efter aftale. 
 
Ansøgning  
Synes du ovenstående lyder som noget for dig? Så skynd dig at sende din ansøgning samt CV til 
jobmail@ortofon.dk 
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