
Serviceledare
till PMC El i Eskilstuna

Elinstallatörsbolaget PMC EL startades 1998 och har i dag över 130 anställda som med 
passion och kompetens levererar tjänster inom el, fastighetsautomation, konstruktion, 
tele/data, säkerhet, brand, fiber, förnybar energi och provisorisk el.                                                       
PMC EL har kontor i Västerås, Stockholm, Uppsala, Örebro, Norrtälje och Eskilstuna.

Filialen i Eskilstuna öppnar 3 augusti under ledning av Johan Heed. Vi ska nu skapa ett härligt 
team som ska jobba tillsammans, där du blir en viktig del i detta. Vill du arbeta för ett modernt 
företag med hög utvecklingstakt där möjligheten är stor att utöva din passion, få vara kreativ 
och växa som individ samt använda din kompetens?

Rollen                                                                                                                       
I din roll som serviceledare utvecklar du personal och ser du till att arbetet flyter på, säkrar 
att serviceelektrikerna har material att jobba med och sköter det administrativa kring 
projekten så som planering och fakturering. Du är också ute på arbetsplatserna och stöttar 
servicelektrikerna vid behov. Du söker aktivt upp nya och befintliga kunder för att utveckla 
samarbeten och skapa goda affärer.                                                                                           

Vi söker dig som: 
• Vill utveckla vår verksamhet och jobba mot uppsatta mål. 
• Har en god känsla för att möta människor på ett bra sätt. 
• Kan leda i förändring och alltid tänka mervärde för kund. 
• Är bra på att samverka och kommunicera med leverantörer och kunder m.fl.
• Har minst 10 års erfarenhet från installationsbranschen. Fördel om du haft tidigare roller 

med någon form av personalansvar.

Vi sätter stor vikt vid din personlighet.

För att ansöka: Skicka personligt brev samt CV till HR-chef Anna-Karin Axelsson. 
annakarin.axelsson@pmcel.se Tel: 073-773 29 75. Dina uppgifter sparas i enlighet med GDPR.

Anställningsform: Tillsvidare. Omfattning: Heltid. Sista ansökningsdag 9 augusti 2020. 
Rekryteringsprocessen påbörjas därefter och du kan förvänta dig ett svar inom 30 dagar.

Vill du veta mer? Läs om PMC företagen på pmcel.se
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