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Peter Bertlin ny regionchef på Assemblin El i Öst 
Peter Bertlin, som har arbetat länge inom Assemblin, har befordrats till ny regionchef för region 
Öst. 
 
Peter är född 1962, och har sedan 2007 haft rollen som filialchef i Västerås. Innan dess arbetade Peter som 
projektledare, ledande montör och elektriker. Han började som lärling på Västeråsfilialen 1980. 

– Vi har en uttalad ambition att utveckla våra medarbetare, och det känns väldigt roligt när vi har möjlighet att 
kunna lyfta och premiera duktiga personer. Peter Bertlin har god lokalkännedom och en dokumenterad 
förmåga att skapa goda resultat vilket gör honom väl lämpad för rollen som regionchef, säger Fredrik Allthin, 
vd och affärsområdeschef på Assemblin El. 

Peter tillträdde den nya rollen i början av februari 2019.  

– Jag är glad över möjligheten att få nya utmaningar och ser fram mot uppgiften att fortsätta utveckla 
verksamheten i östra Sverige tillsammans med mitt ledningsteam, säger Peter Bertlin.  

För mer information kontakta  
Fredrik Allthin, affärsområdeschef och vd Assemblin El, fredrik.allthin@assemblin.se, 010-472 40 10.  

Om Assemblin 
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.  

Vår omsättning är 8,9 miljarder kronor och vi har 5 700 medarbetare på 100 orter i Norden.  

Vill du veta mer? Besök assemblin.se  
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