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Ny leder af NCC’s asfaltforretning 
 

Den 1. februar tiltræder Jens Ejsing stillingen som chef for NCC koncernens 

danske asfaltaktiviteter. 

NCC er en af nordens førende asfaltentreprenører og ansætter nu Jens Ejsing som ny 

Head of Department for den danske asfaltforretning i NCC Industry. Forretningsenheden 

beskæftiger flere end 470 medarbejdere i Danmark og er opbygget omkring produktion 

og udlægning af asfalt til både det private og offentlige marked – med opgaver lige fra 

store motorveje og lufthavne til parkeringsarealer, broer og cykelstier.  

 

Jens Ejsing bliver ansvarlig for den samlede drift og udvikling af virksomhedens danske 

asfaltaktiviteter og kommer til at spille en nøglerolle i at sikre lønsom vækst og øget 

samarbejde på tværs af forretningsenheder i NCC. 

 

Jens har gennem sin karriere vist, at han kan drive og udvikle en virksomhed, senest som 

administrerende direktør i seks år for Volvo Entreprenørmaskiner A/S. Derudover har 

Jens opnået en stærk forretningssans og solide lederegenskaber, blandt andet fra 

stillinger som salgschef i Pon Equipment, administrerende direktør i Caretake og 

salgschef i DLG Amba,  

 

Jens har uddannet sig inden for ledelse og business development. Han bor i Jystrup på 

Midtsjælland og er gift med Tine. Tilsammen har de seks børn mellem 16-25 år. 

 

 

 

For yderligere information kontakt venligst: 

Carl Johan Corneliussen, Pressechef, Tlf. 26152127, E-mail: carcor@ncc.dk 

NCC´s pressetelefon +45 41 70 49 09 samt NCC:s Mediabank 

Om NCC. NCC er en af de førende entreprenørvirksomheder i Norden. Med udgangspunkt i sin ekspertise inden for 

ledelse af komplekse byggeprocesser, bidrager NCC positivt inden for det byggede miljø for både kunder og samfund. 

Vores forretning omfatter udvikling af erhvervsejendomme, bygge- og infrastrukturprojekter, samt asfalt og 

råstofudvinding. I 2020 havde NCC en omsætning på ca. 38 mia. DKK. og 14.500 ansatte. NCC’s aktier er noteret på 

Nasdaq Stockholm. 

https://www.ncc.se/media/bilder-och-film/

