Ny VD till PMC Västerås
Det är med stolthet och glädje vi idag kan meddela att PMC Gruppen får
ytterligare ett tillskott i familjen, Lars Nordmark, ny VD för PMC El i Västerås
Elinstallatörsbolaget PMC startades 1998 och har i dag över 150 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 Eskilstuna.
Vi håller en hög utvecklingstakt inom PMC och det är glädjande att välkomna ännu en
stark spelare till vårt team i Västerås. Vi växer tack vare våra passionerade medarbetare
som tillsammans har hög kompetens, lång erfarenhet och genuint kundfokus. Vi
välkomnar Lars Nordmark som kommer ansvara för det strategiska arbetet inom
entreprenad och service i Västerås.
Han kommer vara en stark bidragande i vår framtida tillväxtresa och en viktig del i vårt
totalerbjudande till våra kunder i Västerås med omnejd.
Tillsammans med Lars kommer vi fortsätta att driva vår vision ”att bli Mälardalens mest
attraktiva arbetsgivare”. Vi erbjuder en bred tjänsteportfölj och ett starkt ledarskap
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 Västerås. Att få leda en
verksamhet i ett företag där man verkligen bryr sig om sin personal, jobbar aktivt med
tjänsteutveckling och att bygga hållbara kundrelationer ska bli spännande. Det finns en
stor grupp med mycket stark kompetens och innovationskraft. Jag ser fram emot att få
arbeta tillsammans med PMC:s medarbetare, samarbetspartners och kunder som ett
nästa steg i företagets utveckling, säger Lars Nordmark.
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