
PMH har i mer enn 50 år levert utviklet og produsert robuste kvalitetsløsninger til maritime fartøy.  Vi leverer vinsjer, thrustere og 
kapstaner i tillegg til komplette manøversystemer og løsninger for dynamisk posisjonering.   Våre kunder kjenner PMH-produktene 
som driftssikre og robuste. Våre ansatte har bred teknisk kompetanse og våre løsninger er i daglig bruk hos kunder innen havbruk, 
fiske, frakt og persontransport.  Vi er i dag 17 ansatte og holder til på Byneset ca 20 min kjøring fra Trondheim sentrum. 

 

 
Serviceingeniør / Prosjektingeniør Automasjon 
 
OM STILLINGEN 

PMH har høyt fokus på kvalitet og service. Våre serviceingeniører har inngående kunnskap om automasjon/elektro, hydraulikk og 

mekanikk. Du vil være involvert fra A til Å i våre leveranser; salgsstøtte, design og engineering, produksjon, test og oppstart av nye 

systemer samt teknisk support for våre kunder. For å yte best mulig service og holde nedetiden på et minimum har vi døgnåpen 

servicetelefon og vaktordning. 

 

ARBEIDSOPPGAVER 

• Design og utvikling av løsninger 

• Utarbeidelse av dokumentasjon og tegninger 

• Programmering og test av PLS-baserte styresystemer 

• Innjustering og feilsøking på hydrauliske komponenter 

• Test, igangsetting og on-site service på systemer ute hos kunde 

• Teknisk support og salgsstøtte  

 

ØNSKET BAKGRUNN 

• Relevant fagbrev alternativt god erfaring med automasjon / elektro 

• Utdanning innen elektro/automasjon/mekanisk fra teknisk fagskole evt på bachelornivå 

• Erfaring fra leveranse av PLS-baserte styresystemer 

• Gjerne kunnskap / interesse om hydrauliske systemer 

• Erfaring fra / interesse for maritime næringer 

• Praktisk sans / problemløser 

 

VI TILBYR 

• Utfordrende oppgaver i en bransje i vekst 

• Stor mulighet for faglig påvirkning og utvikling 

• Et ungt og entusiastisk arbeidsmiljø 20 min kjøretur fra Trondheim sentrum 

 

Som serviceingeniør må det påregnes en del reising i forbindelse med test og igangsetting av nye systemer. Arbeidsspråk er norsk. 

 

For mer informasjon om stillingen og PMH, ta kontakt med daglig leder hos PMH Norway AS, Stein Are Ystmark på tlf 952 00 456.  
Søknad sendes: stein.are@pmh.no  snarest og senest innen 22.oktober 2021 
 

www.pmh.no    
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