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Ny försäljningschef för NCC:s stenmaterial 

Niclas Bergelin är ny försäljningschef för Stenmaterial på NCC 
Roads. Rekryteringen förstärker satsningen på försäljning och nya 
segment.  
 

– Niclas Bergelin har erfarenhet av försäljning både från industri - och konsumentsidan, vilket är 

intressant eftersom vi är inne i en stark utvecklingsfas som innebär att vi kommer att titta på 

försäljning mot nya segment genom nya kanaler, säger Linn Storäng, sektorchef Stenmaterial NCC 

Roads.  

Närmast kommer Niclas Bergelin från en tjänst som försäljningschef mot bygg- och 

fastighetsföretag på Com Hem, han har även arbetat på Assa Abloy som försäljningschef.  

På nordisk nivå är NCC en av de tio största aktörerna inom stenmaterial i Europa. Branschen som 

kännetecknas av många små leverantörer är mitt inne i en förändringsfas med allt större fokus på 

hållbarhet och hållbara produkter samt förädling av stenmaterialprodukter avsedda för 

konsumentmarknaden. 

 – Min ambition är att tillsammans med våra erfarna och duktiga säljare göra oss till en ännu 

framgångsrikare stenleverantör i Sverige. Med min erfarenhet från andra branscher, bland annat 

från konsumentsidan, hoppas jag kunna bidra med värdefulla perspektiv, säger Niclas Bergelin, ny 

försäljningschef för Stenmaterial på NCC Roads. 

 

 

För ytterligare information, vänligen kontakta: 

Linn Storäng, sektorchef, Stenmaterial NCC Roads 

Telefon 076-111-03-03 

Niclas Bergelin, försäljningschef Stenmaterial, NCC Roads 

Telefon: 070-088 79 49 

Birgitta Norberg, kommunikationsstrateg, NCC Roads 

Telefon 070-226 76 80, birgitta.norberg@ncc.se  

 

NCC:s presstelefon 08-585 519 00, E-post: press@ncc.se, NCC:s bildbank  

 

Om NCC. Vår vision är att förnya vår bransch och erbjuda de bästa hållbara lösningarna. NCC är ett av de 

ledande företagen inom bygg, fastighetsutveckling och infrastruktur i norra Europa med en omsättning på 57 

Mdr SEK och 18 000 anställda 2014. NCC är börsnoterat på Nasdaq Stockholm.  
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