Ny VD och Servicechef till PMC Uppsala
Det är med stolthet och glädje vi kan meddela att PMC Gruppen fått ytterligare
två tillskott i familjen, Erik Sköldulf, ny VD för PMC El i Uppsala samt Daniel
Hillstam, ny Servicechef PMC Uppsala.
Elinstallatörsbolaget PMC 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 har kontor i Västerås, Stockholm, Uppsala, Örebro, Norrtälje och
Eskilstuna.
Vi håller en hög utvecklingstakt inom PMC och det är glädjande att välkomna
ännu två starka spelare till vårt team i Uppsala. Vi växer tack vare våra
passionerade medarbetare som tillsammans har hög kompetens, lång erfarenhet
och genuint kundfokus. Vi välkomnar Erik och Daniel som kommer ansvara för
kunder och medarbetare och stärka PMC:s position på Uppsala-marknaden.

- Jag är otroligt glad över att vara med och starta upp PMC EL i Uppsala.

För mig är viktigt att bolaget fokuserar på medarbetaren och är mån om att
personalen trivs och känner delaktighet i arbetet. Att vi nu etablerar oss i
Uppsala känns helt rätt, många av våra kunder och samarbetsparters finns
redan här sedan tidigare och vi ser att det finns en stor efterfrågan av våra
tjänster här. Likt övriga bolag inom koncernen så kommer vi att fokusera på
våra samarbetspartners och kunder och bygga långsiktiga relationer säger Erik
Sköldulf, VD PMC Uppsala.
Att få äran och chansen att följa med på denna resa i Servicechefs rollen ser jag
som ett privilegium, och dessutom få vara med och bygga upp ett starkt
förtroende tillsammans med våra medarbetare mot våra kunder är helt
fantastiskt. Vi kommer att bli en vass ”spelare” på marknaden som våra kunder
kommer att kunna lita på när det gäller förtroende och kvalité säger Daniel
Hillstam, Servicechef PMC Uppsala.
Jag ser verkligen fram emot att tillsammans med Erik och Daniel växa och
vidareutveckla PMC i Uppsala. En verkligen bra förstärkning med mycket bra
erfarenhet och kompetens inom Installationsbranschen. Jag hälsar Erik och
Daniel varmt välkomna till PMC. Pierre Holman VD Region Stockholm.
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