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Waage ansatt som leder for NCC Industry Asfalt 
André Waage er ansatt som leder for NCC Industry sin asfaltvirksomhet i 
Norge. 

-Jeg er glad for at André har takket ja til stillingen som Head of Department 
Asphalt Norway på permanent basis. Vi har hatt en grundig rekrutteringsprosess, 
og jeg er overbevist om at André med sin lange erfaring fra bransjen vil være et 
godt valg både for asfaltvirksomheten i Norge og for NCC Industry sitt nordiske 
lederteam, sier Grete Aspelund, Head of Business area NCC Industry. 

André Waage har jobbet i NCC siden 2012 og har tidligere hatt roller som 
områdesjef, salgs- og markedssjef og Deputy Head of Department i NCC 
Industry Asphalt. Han har også solid erfaring fra Oslo vei AS og Oslo kommune. 

Waage har siden oktober 2022 vært fungerende Head of department NCC 
Industry Asphalt Norway. Når går han altså inn i stillingen på permanent basis. 

-NCC er et selskap med solide ambisjoner for videre utvikling og legger kraft bak 
de målene som er satt i selskapet. Det er derfor svært spennende for meg å lede 
den norske virksomheten og bidra til at vi når de høye ambisjonene vi har satt 
oss, sier André Waage.  

NCC Industry har asfaltvirksomhet i hele Sør-Norge og totalt 600 ansatte i Norge.  

For ytterligere informasjon, kontakt: 
André Waage, Head of Department NCC Industry Asphalt 
t. 920 25 088. 

Tor Heimdahl, media manager NCC i Norge.  
t. 95 13 06 93 e. tor.heimdahl@ncc.no 

 

 

Om NCC. NCC er et av de ledende entreprenørselskapene i Norden. Som ekspert på å drive komplekse 

byggeprosesser, bidrar NCC til en bygg- og anleggsvirksomhet som har positiv innvirkning på kundene og for 

samfunnsutviklingen som helhet. Virksomheten omfatter utvikling av næringseiendom, bygge- og infrastrukturprosjekter 

samt produksjon av asfalt og steinmaterialer. I 2022 omsatte NCC for cirka 54 milliarder SEK og 12 500 ansatte. NCCs 

aksjer er notert på Nasdaq Stockholm. 


