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CASE
JOBSERVICEAFTALE

NCC CONSTRUCTION
LANDSDÆKKENDE REKRUTTERING GENNEM TO JOBCENTRE

NCC er en af de førende udviklings- og entreprenørvirksomheder i Nordeuropa. NCC rekrutterer i hele landet og ofte efter
kandidater med særlige tekniske uddannelser. Derfor var det et kærkomment tilbud for NCC at indgå et landsdækkende
rekrutteringssamarbejde med Jobservice Danmark.

Ét center øst for Storebælt, ét vest for Storebælt
Med Jobservice Danmark får NCC hjælp til rekruttering fra alle landets jobcentre gennem kun to indgange. Jobcenter Gladsaxe koordinerer indsatsen for alle jobcentre øst
for Storebælt, og Jobcenter Aarhus gør det samme for alle jobcentre vest for Storebælt. Som indledning på samarbejdet skal jobserviceaftalen levere rekruttering af nye
funktionærer til NCC. Hvis det bliver en succes, skal aftalen gradvist omfatte flere af
virksomhedens rekrutteringsområder.
Løbende rekruttering afgørende for virksomhedens vækst
Ifølge HR direktøren for NCC, Louise Sjøntoft, er den løbende rekruttering af dygtige
medarbejdere en afgørende faktor for, om virksomheden fremover kan fortsætte sin
flotte vækst: ”Vi har brug for at tiltrække medarbejdere med de rigtige kvalifikationer. Derfor har vi valgt at indgå en jobserviceaftale om rekruttering”. Aftalen gør
nemlig rekrutteringsprocessen mærkbart nemmere, da vi får adgang til et stort felt af
kvalificerede kandidater og med så få omkostninger og kontaktpersoner som muligt.

www.jobservicedanmark.dk • www.star.dk
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Aftalen er skræddersyet til NCC’s ønsker og behov, og den er med til at dække virksomhedens langsigtede behov for arbejdskraft ved hjælp af målrettet opkvalificering
og efteruddannelse af ledige.
Når NCC skal rekruttere, skal de blot indlede en dialog med de to jobcentre, så begynder en landsdækkende proces, hvor der udsøges relevant arbejdskraft på tværs
af kommunegrænser. Med jobserviceaftalen får NCC formidlet de bedst egnede kandidater inden for tre arbejdsdage eller inden for den tidshorisont, virksomheden ønsker.

AFTALETYPE
• Med denne jobserviceaftale aktiveres
alle landets 94 jobcentre.
• Aftalen dækker rekruttering af funktionærer på landsplan med henblik på
senere udvidelse af aftalen.

Jobcentrene får bedre muligheder for at udvikle deres service
Udover den professionelle tilfredsstillelse ved at være med til at give erhvervslivet
bedre vækstvilkår gennem jobserviceaftalen fremhæver Katrine Birk, der er beskæftigelseschef i Gladsaxe Kommune, at det giver jobcentrene gunstige arbejdsforhold:
”Opgaven giver os en enestående mulighed for at udvikle vores service gennem tæt
dialog med den enkelte virksomhed og jobcentrene i hele landet til gavn for både
virksomheder og de ledige.”
Jobcenter Aarhus ser, at samarbejdet giver dem mulighed for at tage mere aktiv del
i alle aspekter af beskæftigelsespolitikken. Og de er glade for det øgede fokus på
virksomhedskontakten: ”Det er naturligt for os at deltage som tovholder på jobserviceaftaler for de virksomheder, der ønsker vores assistance til rekruttering, fastholdelse eller opkvalificering” siger virksomhedskonsulent Casper Bechgaard Kristensen, Jobcenter Aarhus.
FAKTA OM NCC

Læs mere om mulighederne for en jobserviceaftale her.
NCC udvikler og bygger boliger, erhvervsejendomme, industribygninger og offentlige bygninger, veje og anlæg samt anden
infrastruktur. Herudover tilbyder de også
råstoffer og materialer til byggerier.
• Ca. 1.800 ansatte
• Omsætning ca. 45,5 mia. kr.
• NCC opererer i hele Nordeuropa med
den største del af forretningen
beliggende i Sverige

www.jobservicedanmark.dk • www.star.dk

