Projekttekniker
till PMC El i Stockholm

Elinstallatörsbolaget PMC EL startades 1998 och har i dag ca 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 Projekttekniker på PMC jobbar du närmast projektledaren och ledande montören. Du ansvarar för att
planera, leda, fördela och själv vara delaktig i att utföra arbeten. Du kommer att driva/supportera flera mindre
projekt parallellt och har ansvar för hela projektgången, från start, implementering och avslut.
I din roll som projekttekniker har du delansvar över bland annat budget och tidsplan och du är den samordnande
funktionen för att teamet levererar planenligt genom att övervaka utvecklingen, koordinera aktiviteter och
proaktivt hantera risker och möjligheter. Vidare driver du frågor mot kund gällande förändringar i projektet med
utgångspunkt från erhållet underlag så som t.ex. ritningar och beskrivningar beräkna och fastställa materiel- och
arbetskostnader. Du kommer ha projektuppföljning och tillsammans med Chef och Projektledare utföra ekonomisk
uppföljning av service-, avtals- och installationsuppdrag.
Som person är du flexibel, serviceinriktad och kan fatta egna beslut i det dagliga arbetet. Du är tekniskt lagd och
ser vad som behöver göras, har viljan att hitta riktigt bra lösningar samt förstår vikten av att dokumentera det du
gjort.
Vi söker dig som:
• Har arbetat som ledande montör i 3-5 år och vill ta ett nästa steg, men lära mer på vägen innan du antar rollen
som projektledare i framtiden.
• Är bra på se vad projektet och medarbetarna behöver för att lyckas nå våra uppsatta tidsplaner och
ekonomiska mål.
• Skapar god laganda och gemenskap.
• Är tydlig och bra på att förklara och kommunicera,
• Är ett föredöme i den tekniska kompetensen.
• Kan svenska och engelska
• Har minst B-körkort.
Vi sätter stor vikt vid din personlighet. För frågor om tjänsten: Kontakta Entreprenadchef
Joakim Sallros 070-410 27 83. För att ansöka: Skicka personligt brev samt CV till jobb@pmcel.se
Dina uppgifter sparas i enlighet med GDPR. Anställningsform: Tillsvidare. Omfattning: Heltid.
Rekryteringsprocessen sker löpande. Skicka din ansökan redan idag.
Vill du veta mer om våra förmånliga anställningsvillkor? Läs om PMC företagen på pmcel.se

