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Stark rekrytering till Assemblin El 
Assemblin El har rekryterat en ny regionchef till region Mellersta, Jan Fälton.  

Jan Fälton, född 1965, kommer närmast från en roll som distriktschef för Industri och kraft på Caverion i 
Region Mitt, och har innan dess arbetat på ABB och YIT. Han inledde sin anställning på Assemblin i början av 
februari 2019.  

Jan ersätter Stig Kronberg, som snart ska gå i pension och nu tar en rådgivande roll inom Assemblin El.  

– Det känns mycket roligt att kunna hälsa Jan välkommen till Assemblin. Det här är en stark rekrytering, som 
kompletterar vår ledningsgrupp på ett bra sätt. Med sin väl dokumenterade erfarenhet och sitt breda nätverk, 
inte minst inom industrin, blir han ett bra tillskott till vår verksamhet, säger Fredrik Allthin, vd och 
affärsområdeschef på Assemblin El. 

– Assemblin är ett spännande bolag i en spännande fas, och jag är imponerad av den kompetens och det driv 
jag har mött i bolaget. Jag ser verkligen fram mot att få bidra till bolagets fortsatta utveckling, säger Jan Fälton. 

För mer information kontakta  
Fredrik Allthin, affärsområdeschef och vd Assemblin El, Fredrik.allthin@assemblin.se, 010-472 40 10 
Maria Magnusson, HR-chef Assemblin El, maria.magnusson@assemblin.se, 010-472 41 03 

Om Assemblinkoncernen 
Assemblin är en komplett installations- och servicepartner med verksamhet i Sverige, Norge och Finland. Vi 
utformar, installerar och underhåller tekniska system för luft, vatten och energi. Vår vision är att skapa smarta 
och hållbara installationer som får byggnader att fungera och människor att trivas. Genom nära och lokala 
samarbeten och en stark organisation i ryggen gör vi det möjligt.  

Vi har en omsättning på drygt 8,2 miljarder kronor och cirka 5 700 engagerade medarbetare på runt 100 orter i 
Norden.  

Läs mer på assemblin.se. 
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