
 
 

NTP Technology søger 
 

Udviklingsingeniør til digital audioelektronik 
 
 
Der er tale om en spændende nyoprettet stilling i en velkonsolideret international virksomhed, hvor der er 
mulighed for udvikling både professionelt samt på det personlige plan. Tiltrædelse snarest muligt. 
 

- Er du en erfaren elektronikingeniør med et godt overblik og kompetencer indenfor design af digital 
elektronik? 

 
så er det måske lige dig, vi har brug for. 
 
 
Du vil komme til at være en del af et udviklingssteam, hvor du skal medvirke til den fortsatte udvikling af nye 
hardware funktionaliteter af vor lydkonverter- og router produktlinie, og i kraft af din faglighed og dygtighed  
vil du være med til at videreudvikle eksisterende og nye apparater, som benyttes i de bedste lydstudier og  
hos broadcastere verden over. 
 
Arbejdet vil foregå i et dynamisk udviklingsmiljø i et lille firma med udfordrende udviklingsopgaver. 
 
 
Primære arbejdsopgaver: 

 Udvikling af digital audio elektronik fra systemdesign til implementering. 
 Kredsløbsdesign af indlejrede systemer. 

 
 
Den ideelle kandidat: 

 er uddannet diplom- eller civilingeniør og brænder for faglighed og grundighed i jobbet, 
 har erfaring med FPGA-baseret digitalt design, 
 arbejder struktureret og behersker programmering i VHDL, 
 er god til at samarbejde/kommunikere, 
 trives i en dynamisk og foranderlig hverdag med en positiv indstilling, 
 kan arbejde selvstændigt og er i stand til selv at prioritere arbejdet, 
 har færdigheder i engelsk og kan gøre sig forståelig i såvel skrift som tale. 
 

 
Det vil være en fordel, hvis du: 

 har kendskab til design af DSP elektronik, 
 har kendskab til digitale audio formater og interfaces, 
 har forståelse for analog eller digital lydteknologi, 
 har kendskab til C programmering. 

 
 
Yderligere oplysninger / fremsendelse af ansøgning 
Yderligere oplysninger kan indhentes hos teknisk chef Jeppe Sørensen hos NTP Technology på tlf. 45 96 88 80.  
 
Ansøgning sendes til: udviklingsing@ntp.dk snarest muligt.  
 
 
NTP Technology A/S leverer højteknologiske apparater til Audio konvertering og digital audio routing til broadcast 
institutioner og musikstudier mm. www.ntp.dk, www.digitalaudio.dk. Vi er kendt ude i verden for vor høje kvalitet 
og teknisk avancerede og innovative produkter. NTP Technology A/S er en del af Dan Technologies koncernen 
med ca. 135 medarbejdere. www.dantechnologies.com. 


