
   
 

Automationsingeniør / PLC-programmør 
til vores Horsens afdeling 

Virksomheden 
Baggrund & Fakta 

FH Automation er en kvalitets- og serviceorienteret producent og leverandør af software, maskinstyringer, 
turnkey-anlæg, el-tavler og systemløsninger til den danske industri. 
 
Fra afdelingerne i Horsens og Ringsted, sikrer deres 65 kvalificerede medarbejdere kunden den optimale 
automatikløsning til procesanlæg og specialmaskiner. FH Automation har desuden specialiseret sig indenfor 
SRO-anlæg til varme- og vandværker samt spildevandsanlæg. 
 
FH Automation A/S’s serviceafdeling I Horsens tilbyder elektrisk, mekanisk og software service ved vores 
industri kunder, og fra vores eget værksted serviceres elektromotorer, pumper, gear og taljer. 
 
Vidensdeling og kontinuert uddannelse er nøglebegreber hos FH Automation A/S. Det er medarbejdernes 
kompetence og netværk der skaber de gode resultater og gør en forskel. 
 
FH Automation har udviklet en bred vifte af kompetencer indenfor industriel automation gennem de sidste 
årtier. 
 
Det begyndte med mekanisk design i 1921, og i dag arbejder de med at integrere digitale løsninger i 
industriel produktion. De har bevæget sig fra reparation af elmotorer til produktion af el-tavler. Fra PLC-
styring og softwareudvikling til innovativ robotteknologi og maskinanlæg. Hele vejen har de holdt fast i de 
opnåede kompetencer, hvorfor el-tavleproduktion og reparation af elmotorer fortsat er blandt virksomhedens 
kerneprodukter, ligestillet med automationsprojekter. 

 
 

Jobbet: 
Til at servicere og vedligeholde anlæg og maskiner hos FH Automations kunder, søger vi endnu en 
automationsingeniør. Du vil indgå i serviceafdelingen og blive en del af et team med dygtige dedikerede 
medarbejdere. 

 
Din arbejdsdag kommer i høj grad til at foregå ude på fabrikkerne hos kunderne med primære opgaver som: 
 

• Fejlfinding og akut fejlhåndtering på maskiner og anlæg ved driftsproblemer/-stop. 

• Reparationer af kunders maskiner og anlæg.  

Langt de fleste af dine dage vil være ude hos nogle få primære kunder dog kombineret med længere 
serviceopgaver som håndteres fra FH Automations serviceafdeling i Horsens. 
 
 

Din profil: 
Vi forestiller os, at du har en relevant el-teknisk uddannelse som industritekniker, automationstekniker, 
industrielektriker eller lign. Med en videregående uddannelse med PLC-programmering som speciale. 
 
Du har samtidigt min. 5 års praktisk erfaring med fejlfinding i rollen som servicetekniker. 
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Du er vant til PLC-programmering i Siemens og kender du til Rockwell og SCADA, er det en yderligere fordel. 
 
Som person trives du i et hektisk og dynamisk miljø og er god til at holde hovedet koldt i pressede 
situationer. 
 

Du tilbydes:  
En selvstændig og ansvarsfuld stilling i en spændende virksomhed i udvikling og vækst. Hvis viljen og 
evnerne er der, kan denne stilling virkelig tilbyde uanede udfordringer og spændende opgaver. 

 

Kontakt og lokation:  
Udvælgelsen foregår i samarbejde med konsulentfirmaet Promando A/S. 

Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte Didde Bernhammer på telefon +45 7554 
0000. 

Samtalerne vil foregå i Kolding. 

Send venligst din ansøgning og dit CV via dette link: 

https://www.promando.dk/jobs/job-automationsingenior-plc-programmor-6778870-71.html 
 
Husk at angive den e-mailadresse, som vi senere skal bruge til kontakt. 
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