
                                                               

 
PMC CYLINDERS AB 
 
PMC Cylinders AB, som ingår i Dacke Industri, utvecklar och tillverkar ett brett sortiment av kundanpassade 
hydraulcylindrar för våra kundområden Mobilt, Industri, Energi och Offshore & Marin, samt erbjuder ett 
standardsortiment av hydraulcylindrar anpassade för industriella applikationer. PMC Cylinders är även 
specialister på kundanpassade kompletta hydrauliska system i kombination med hydraulcylindrar. 
Företaget har ca 200 anställda och omsätter ca 350 MSEK. 

 
 
Vi söker 

Servicetekniker/Montör 
 
Tjänsten ingår i ett team av ca 6 personer som ansvarar för vår aggregatproduktion samt service och 
montage.  
 

Tjänsten innebär följande:  
     Att ansvara för felsökning, montage och service av hydraulikkomponenter och hydrauliksystem i 

industriell miljö 

     Att ansvara för service och underhåll i enlighet med vårt eftermarknadskoncept till våra industriella 
kunder 

     Att alltid se möjligheter till bättre lösningar hos våra kunder och på det sättet arbeta med teknisk 
försäljning ute på fältet i samband med kundbesöken 

     Att vid behov och möjlighet arbeta i produktionen med montage och reparationer 

     Att aktivt bidra med kunskap, råd och stöd inom avdelningen genom att vara en bra lagmedlem 
 

Tjänsten innebär resor i genomsnitt 2 – 3 dagar per vecka och är placerad i Sävsjö. 
 

Som person är du självgående, trivs med ett självständigt arbete ute på fältet, tar initiativ till 
merförsäljning samtidigt som du är serviceinriktad och trivs med kundkontakter.   

 
Mer information och ansökan 
För mer information kontakta Thomas Johansson tfn 0382-525 18, Amir Hodo tfn 0382-525 10 
Urval sker fortlöpande. Skicka in din ansökan till Thomas Johansson, PMC Cylinders AB, 
Hantverkaregatan 7, 576 35 Sävsjö eller thomas.johansson@pmccylinders.se 
 
 

 
 

 
 

Dacke Industri är Nordens ledande leverantör av helhetslösningar inom teknikområdet Power, Motion, 
Control. Dacke Industris spetskompetens är hydraulik, elektro-mekanik, smörjsystem och pneumatik. 
Gruppen utvecklar, tillverkar och säljer både system och komponenter. Våra kunder finns inom områdena 
Energi, Offshore & Marin, Mobila system samt Industri.   
Dacke Industri är en globalt inriktad koncern med ca 1 000 anställda med verksamhet i flera 
länder och 2015 omsatte koncernen ca 2 miljarder kronor.    

                                


