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NCC utbildar arbetslösa i Uppsala 

NCC är med och ger långtidsarbetslösa i Uppsala en väg in i 
byggbranschen. 13 personer kommer efter ett års utbildning och 
praktik att kunna ta jobb som lärlingar på ett byggföretag.  
 

– Vi tog chansen att göra skillnad för människor som av olika skäl hamnat utanför yrkeslivet. Vi 

ser det även som en möjlighet för oss att hitta nya medarbetare och att nå NCC:s mångfaldsmål, 

säger Ulf Hansson, avdelningschef på NCC Construction Sverige. 

De 13 personer som går utbildningen har arbetslivserfarenhet, några av dem från byggbranschen.  

Tio av dem har invandrarbakgrund. Gemensamt för alla är att de inte hittat en fast tjänst eller ett 

yrke på arbetsmarknaden.  

Därför skapades en eftergymnasial utbildning med syfte att lösa deras situation långsiktigt. 

Projektet är ett samarbete med bostadsbolaget Uppsalahem, Arbetsförmedlingen, 

fastighetsbolaget Akademiska Hus samt utbildningsföretaget Byggutbildning Star i Dalarna.  

Utbildningen börjar med en så kallad FUB, Förberedande Utbildning Bygg, på tre veckor. Den går 

igenom elevernas förkunskaper om byggande och i det svenska språket. Den lär även ut 

arbetsmiljö och säkerhetstänkande. Sedan följer åtta veckors praktik på en byggarbetsplats.  

Därefter startar steg två av utbildningen, 40 veckor av teori och praktik varvat. Praktiken kommer 

att ske på NCC:s arbetsplatser i Uppsala, där NCC bygger bostäder åt Uppsalahem och kontor åt 

Akademiska Hus. 

Efter totalt 51 veckor är byggeleverna redo att ta ett jobb som lärling på NCC eller annat 

byggföretag. 

– Alla parter har något att vinna på det här. Vi bidrar till bygg- och fastighetsbranschens behov av 

att rekrytera nya medarbetare. Samtidigt tar vi ett samhällsansvar, den här satsningen är en del av 

vårt arbete för social hållbarhet, säger Lars-Gunnar Sjöö, bygg- och fastighetschef på Uppsalahem. 

 

För ytterligare information, vänligen kontakta: 

Ulf Hansson, avdelningschef på NCC Construction Sweden 

Telefon 018-16 15 05 

Hedvig Elander, chef för intern- och externkommunikation på NCC Construction Sweden 

Telefon 070-978 66 83 

 

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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