
Jens Vestergaard stopper i NCC
Til navneredaktionen:

Salg- og entrepriseleder Jens Vestergaard afrunder en arbejdsæra i NCC Roads A/S Hjørring med at gå på efterløn
31.12.2013.

Jens stopper sit virke efter 45 ¾ år i virksomheden, som begyndte d. 1. april 1968. Han var en pæn og nydelig ung mand, som
søgte job hos det daværende Rasmussen & Schiøtz. De stod heldigvis og manglede en gummigedsfører, som Jens sprang på, og
så var karrieren i firmaet startet.

Efterfølgende arbejdede Jens med at veje asfalt ud fra vægten, og derefter blev han asfaltformand for et lille asfalthold.

I 1979 overtog han ledelse af et stort maskinhold. Men ikke nok med det: Han skulle også lægge asfalt ud med en spritny stor
udlægger, som var den første med hydraulisk strygejern. En revolution inden for udlæggere. Jens tog udfordringen op, og
holdet kørte som smurt i en lang periode med udlægning i meget varierende bredder.

I foråret 1985 kom tilbuddet om at blive entrepriseleder/konduktør, og dette erhverv har Jens bestridt indtil efterlønsdagen
med stort engagement og arbejdsiver.

Han har altid serviceret sine kunder på bedste vis, og hans respekterede væremåde samt ikke mindst faglige dygtighed har
været en kompetent sparrings- og samarbejdspartner for kunderne.

Jens ønskes al mulig held og lykke med sin nye ”jobsituation”.

Overgangen til efterløn markeres med en uformel reception fredag d. 10. januar 2014 på Hjørring Kro fra kl. 13.00 og 16.00,
hvor kunder, leverandører, kollegaer, familie og venner er meget velkomne.

For yderligere oplysninger, kontakt venligst

Direktionssekretær Merete Møller Petersen på telefon 79 96 23 01 eller e-mail mmp@ncc.dk, som vil formidle kontakt til rette person

NCC i Danmark består af forretningsområderne NCC Construction, NCC Property Development, NCC Roads og NCC Bolig. I 2011 havde NCC i Danmark en omsætning på knapt 6 mia. SEK
og cirka 2.200 ansatte. NCC Roads kerneforretning er produktion af tilslag og asfalt samt asfaltbelægninger og vejservice.


