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Nu öppnar PMC filial I Eskilstuna och välkomnar ny 
VD till PMC bolagen 

 
Det är med stolthet och glädje vi idag kan meddela att PMC Gruppen får ytterligare ett 

tillskott i familjen, PMC El i Eskilstuna.  

Elinstallatörsbolaget PMC 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 har kontor i 

Västerås, Stockholm, Uppsala, Örebro, Norrtälje och nu Eskilstuna. 

-Vi håller en hög utvecklingstakt inom PMC och det är glädjande att starta upp ännu en 
filial för att kunna möta våra kunders behov inom el-installation. Vi växer tack vare våra 
passionerade medarbetare som tillsammans har hög kompetens, lång erfarenhet och 
genuint kundfokus. Vi utför elinstallationen, vi kan hantera din service och ett mer 
hållbart fastighetsägande genom energi och fastighetsoptimering. PMC Eskilstuna 
kommer vara en stark bidragande i vår framtida tillväxtresa och en viktig del i vårt 
totalerbjudande till våra kunder söder om Mälaren. Vi välkomnar Johan Heed som VD för 
PMC Eskilstuna. Tillsammans med Johan kommer vi fortsätta att driva mot vår vision om 
att bli Mälardalens mest attraktiva arbetsgivare. Vi erbjuder en bred tjänsteportfölj 
vilket jag hoppas och tror kan attrahera framtida anställda. Vi vill genuint vara en 
spjutspets i vår förmåga att attrahera talanger, säger Stefan Holmstrand VD PMC 
Gruppen.  

- Det är med stor glädje jag antar rollen som VD för PMC El i Eskilstuna. Att få leda en 
verksamhet i ett företag med mycket stark kompetens och innovationskraft på den 
sörmländska marknaden ska bli spännande men också riktigt roligt och givande. Jag ser 
fram emot att få arbeta tillsammans med PMC:s medarbetare, samarbetspartners och 
kunder som ett nästa steg i företagets utveckling, säger Johan Heed, VD PMC EL i 
Eskilstuna.  

Vi upplever redan nu en hög efterfrågan på våra tjänster och kommer behöva bli fler. Är 
du intresserad och vill arbeta för ett modernt företag där möjligheten är stor att utöva 
din passion, växa som individ samt använda din kompetens inom entreprenad eller 
service är du varmt välkommen att kontakta oss.  

Kontakt Stefan Holmstrand, VD PMC företagen Telefon: 070 410 27 48.  

Mejl: stefan.holmstrand@pmcel.se Läs mer om PMC och Ambratec på pmcel.se och 
ambratec.se 


