Montörer och Ledande Montör
till PMC El i Eskilstuna

Elinstallatörsbolaget PMC EL startades 1998 och har i dag ca 150 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. 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
Som installationselektriker arbetar man med att dra ledningar och installera elektrisk utrustning i bostäder, affärer,
kontor och industrier mm. Man kan arbeta med allt från nybyggnation till renoveringar. Du kan också få arbeta med
modern och energieffektiv teknik, som styrsystem och fastighetsautomation. Du får använda både händer och
huvud. Det är ett socialt jobb. Du arbetar ofta tillsammans med andra i olika arbetslag. Säkerheten är viktig, så du
måste vara noggrann och tycka att kvalitet är högt prioriterat. Du behöver vara drivande, noggrann,
resultatinriktad och ha hög känsla för slutkundens upplevelse . Ha certifikat i ESA och mobila arbetsplatsformar.

Vi söker dig som:
•

Är fullbetald montör, minst 3 års erfarenhet och/eller har erfarenhet som ledande montör

• Är van att utföra el-tekniska installationer inom bostäder, kontor, industri, statlig och kommunal verksamhet
samt landstinget.

• Jobbar med total och generell entreprenad.
• Vet vad det innebär att medverka i kvalitetsarbete som egenkontroll/Äta hantering.
• Van att jobba i lag med eget delansvar.
• Vill utvecklas till att kunna växa in i rollen som Ledande Montör eller Projekttekniker i framtiden.
•

Du identifierar dig med våra värderingar. Trygghet, Kompetens, Passion och Kreativitet.

Vi sätter stor vikt vid din personlighet.
För frågor om tjänsten: Kontakta rekryterande chef Johan Heed, 073-773 29 17
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. Rekryteringsprocessen sker löpande.
Skicka din ansökan redan idag. Tillträde – enligt överenskommelse.
Vill du veta mer? Läs om PMC företagen på pmcel.se

