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NCC er byggebranchens mest populære 
virksomhed blandt ingeniørstuderende  

NCC indtager en fornem førsteplads i byggebranchen i Universums 
undersøgelse blandt ingeniørstuderende i Norden.  
 

Når 48.000 nordiske universitetsstuderende bliver bedt om at udpege deres ideelle arbejdsgivere, 

placerer NCC sig højt på listen. Ikke kun i byggebranchen, hvor NCC ligger nummer ét, men også i 

det samlede resultat, hvor NCC ligger på en syvende plads i de nordiske ingeniørstuderendes 

vurdering.  

Dermed er NCC en af de mest populære arbejdsgivere blandt universitetsstuderende i Norden, og 

altså den mest populære byggevirksomhed.  

”De virksomheder, der ligger højt på listen, forbindes med gode karrieremuligheder og innovation, 

og det er vigtige faktorer for de nye talenter, der er på vej ud på arbejdsmarkedet,” siger Claes 

Peyron, der er chef for den svenske afdeling og Global Head of Insight hos Universum.  

Det er Ulrika Mehrotra, som er ansvarlig for Employer Branding hos NCC, helt enig i: 

”Ja, og derudover forholder det sig sådan, at vores medarbejdere synes, at vi har et godt 

arbejdsmiljø med hjælpsomme kolleger. Det kan vi konstatere i vores egne undersøgelser, der er 

blevet gennemført i NCC i Norge, Danmark, Sverige og Finland. Det gode arbejdsmiljø funderes på 

vores værdier - ærlighed, tillid og respekt”. 

Resultaterne stammer fra Universums undersøgelse fra 2013, hvor 47.900 studerende på de 

bedste universiteter i Sverige, Danmark, Norge og Finland har deltaget.  

Den komplette liste kan ses på http://www.universumglobal.com/IDEAL-Employer-

Rankings/Nordic-Top-50 

 

 

For yderligere oplysninger kontakt venligst: 

Ulrika Mehrotra, ansvarlig for Employer Branding NCC AB, +46(0)8-585 518 91 

Jesper Andersen, presseansvarlig, NCC Construction Danmark, tlf. 41 70 44 91, jdz@ncc.dk  

 

 
NCC i Danmark består af forretningsområderne NCC Construction, NCC Property Development, NCC Roads 

og NCC Housing.  

I 2012 havde NCC i Danmark en omsætning på ca. 5,7 mia. DKK og cirka 2.200 ansatte. NCC Construction 

Danmark bygger boliger, kontorer, veje, anlæg og øvrig infrastruktur i Danmark. 

http://www.universumglobal.com/IDEAL-Employer-Rankings/Nordic-Top-50
http://www.universumglobal.com/IDEAL-Employer-Rankings/Nordic-Top-50
mailto:jdz@ncc.dk

