
Projektledare Service
till PMC El i Eskilstuna

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? Välkommen!

Rollen                                                                                                                       
I arbetet som Projektledare Service så får du skapa goda kundrelationer både till nya och 
befintliga kunder. Du säljer in arbete, planerar projekten och förbereder personalen så att 
arbetet flyter så smidigt som möjligt. Kommunikation är viktigt och att ha en tät uppföljning 
tillsammans med beställare och personal är en del av arbetet. Du säkrar att arbetsmiljöregler, 
budget och kvalité samt att tidsplan hålls. Du sköter ekonomi och fakturor, vilket sker 
löpande över månaden. Du projektleder med största sannolikhet flera olika projekt samtidigt 
och är lugn och trygg med det. Du gillar att hitta smarta lösningar och säkerställer att arbetet 
görs klart med en hög kvalité och hög kundnöjdhet.                                                                           

Vi söker dig som: 
• Är lösningsorienterad.
• Är bra på kundservice och merförsäljning, dvs, är mån om kunden.
• Har goda kunskaper om installationsbranschen och el-säkerhet.
• Har minst 5 år från branschen.
• Tycker det är roligt att leda affär och människor.
• Identifierar dig med våra värderingar. Trygghet, Kompetens, Passion och Kreativitet.

Vi sätter stor vikt vid din personlighet.

För frågor om tjänsten: Kontakta VD Johan Heed e-post: johan.heed@pmcel.se
tel: 073-773 29 17 eller Servicechef Donken Lindgren. E-post: donken.lindgren@pmcel.se
tel: 070-410 27 68

För att ansöka: Skicka personligt brev samt CV jobb@pmcel.se Dina uppgifter sparas i 
enlighet med GDPR. Anställningsform: Kollektivavtal: UNIONEN. Tjänsten är: Tillsvidare. 
Omfattning: Heltid. Rekryteringsprocessen sker löpande. Skicka din ansökan redan idag. Vill 
du veta mer? Läs om PMC företagen på pmcel.se
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