Entreprenadchef
till PMC El i Västerås

Elinstallatörsbolaget PMC EL startades 1998 och har i dag närmre 200 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 Entreprenadchef på PMC ansvarar du för att utveckla regionens entreprenadverksamhet/nybyggnationer.
Du ser till att din organisation levererar enligt de kontrakt vi gjort med kunden. Till din hjälp har du projektledare,
projekttekniker, ledande montörer och montörer. Det är viktigt att du leder genom exempel, prioriterar arbetsmiljö
och säkerhetsaspekter. Som entreprenadchef sköter du löpande ekonomiska frågor och fakturering. Ser till att de
rutiner och processer som satts i våran operationella modell efterlevs, samt att vi gör projekten färdiga och lämnar
dem med hög kvalité och en hög kundnöjdhet.
Då du har personalansvar för ca 30 personer så är det viktigt att du är en närvarande chef & ledare och utvecklar
din personal. Håller utvecklingssamtal och följer upp utvecklingsplaner. Du har en god kommunikationsförmåga och
kan anpassa ditt sätt att leda utifrån situation och person. Du är prestigelös och är bra på att bygga team. Du trivs
med att planera & strukturera och tycker om att arbeta i ett högt tempo. Du gillar att ha mycket kontakt med
människor, både personal och kunder. Du rapporterar till VD Lars Nordmark och ingår i dennes ledningsgrupp.
Vi söker dig som:
• Vill vara med på PMC.s utvecklingsresa till att bli ”Mälardalens mest attraktiva arbetsgivare”
•

Har god kommunikationsförmåga

•

Kan skapa hållbara kundrelationer och bygga långsiktiga samarbeten

•

Har förmågan att leda både affär och verksamhet med hög kvalité

•

Har god ordning och struktur

•

Tycker om att utveckla människor och se dem växa

•

Är trygg i dig själv och leder genom exempel

•

Har minst 10 års erfarenhet från en ledande position inom byggbranschen/el.

Vi sätter stor vikt vid din personlighet.
För frågor om tjänsten: Kontakta VD i PMC Västerås, Lars Nordmark tel. 072-146 81 11. lars.nordmark@pmcel.se
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 ditt brev redan idag..
Vill du veta mer? Som anställd i PMC företagen har du många fina personalförmåner och utvecklingsmöjligheter.
Läs om PMC företagen på pmcel.se

