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NCC i spil til pris for sit store sociale ansvar
Entreprenørvirksomheden NCC Danmark har gennemt en årrække været en
foregangsvirksomhed, som inspirerer andre til at tage et socialt ansvar. Og det er en af
årsagerne til, at NCC nu er nomineret til CSR People Prize 2017, der går til virksomheder,
som løfter et særligt socialt ansvar.
”Vi lægger asfalt, bygger bygninger og skaber infrastruktur. På den måde er vi med til at forme
fremtidens samfund. I forlængelse af det er det helt naturligt for os at tage et ansvar for
samfundet.”
Sådan siger Louise Sjøntoft, HR Udviklingsdirektør i NCC, om det omfattende sociale engagement,
som den store entreprenørvirksomhed viser på en lang række områder.
Blandt andet har NCC i samarbejde med Aarhus Kommune og Aarhus Tech etableret
Virksomhedsskolen, som er målrettet unge, der er kørt sur i uddannelsesverdenen. Ved at
kombinere skolegang med konkrete arbejdsopgaver på byggepladser bliver unge bragt tilbage på
uddannelsessporet, og i alt er 97 unge kommet i uddannelse, 32 har fået en læreplads, og 14 er
kommet i ordinært job.
Erhvervsuddannelser skal tales op
NCC viser desuden stor velvilje til at tage lærlinge ind i virksomheden, og det er ifølge Louise
Sjøntoft helt nødvendigt.
”I Danmark er erhvervsuddannelserne blevet talt ned gennem mange år, ligesom der bliver stillet
spørgsmålstegn ved, hvordan digitaliseringen vil påvirke fremtidens produktionsformer. Men faktum
er, at vores branche fortsat vil have brug for faglærte,” siger hun.
Foruden indsatsen over for unge har NCC også arbejdet ihærdigt med at få flygtninge i job. Det er
sket med initiativet Jobskolen, som skal gøre flygtninge med håndværksmæssig baggrund klar til at
tage et job i byggebranchen. Og det har været en stor succes.
Skaffer medarbejdere til virksomhederne
NCC har en klar politik om, at virksomheden skal være socialt ansvarlig, men der er også andre
gevinster at høste ved at engagere sig socialt.
”Vores initiativer er også en måde at udvide rekrutteringsgrundlaget på. Det bliver sværere og
sværere at skaffe kvalificeret arbejdskraft, og vi er nødt til at tænke i nye baner. Derudover giver
det også stor glæde og stolthed internt i NCC, når vi f.eks. ser de unge lykkes med en læreplads,”
siger Louise Sjøntoft.
Forbillede gennem flere år
Juryen bag CSR People Prize bemærker, at NCC arbejder målrettet med bæredygtighed på flere
niveauer og har fokus på en række af FN’s Verdensmål for bæredygtig udvikling. Derudover
fremhæves NCC som en foregangsvirksomhed, der gennem en årrække har inspireret andre til at
tage et socialt ansvar.

CSR People Prize uddeles i to kategorier, dels til virksomheder med færre end 100 ansatte, dels til
virksomheder med over 100 ansatte.
NCC samarbejder desuden med organisationen High:five om at hjælpe unge med en kriminel
baggrund ud på arbejdsmarkedet. Eksempelvis har virksomheden indgået et samarbejde med
Jyderup Fængsel, Erhvervsskolen og High:five om at opkvalificere indsatte til job i asfaltbranchen –
og det virker.
Her er NCC med i hele opkvalificeringen af de indsatte, hvor kurserne gennemføres i fængslet. Flere
deltagere fra forløbet er efterfølgende blevet ordinært ansat hos NCC.
NCC Danmark er nomineret i kategorien flere end 100 ansatte sammen med Elite Miljø og DK
Company.
Prisen uddeles 7. november til CSR-konferencen Grib Verdensmålene!, som VFSA arrangerer i
samarbejde med DI og Global Compact. Tilmeld dig konferencen på DI.dk
Her vil omdrejningspunktet være FN’s 17 verdensmål for bæredygtig udvikling, som sætter en fælles
dagsorden for virksomheder organisationer og regeringer.
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FAKTA OM VFSA og CSR PEOPLE PRIZE:


VFSA står bag prisen, der er en del af VFSA’s samlede strategi for at sætte socialt ansvar på
dagsordenen og rådgive beskæftigelsesministeren om emnet.



VFSA består af en række danske erhvervsfolk fra nogle af de største danske virksomheder.
Medlemmerne er alle personligt udpeget af beskæftigelsesministeren.



VFSA har siden 1996 arbejdet for at indsluse og fastholde socialt udsatte på arbejdsmarkedet. Blandt andet ved at uddele den prestigefyldte hæderspris CSR People Prize.



Med uddelingen af CSR People Prize hylder vi de virksomheder, der gør en særlig social indsats
for udsatte grupper på arbejdsmarkedet, og som via konkrete initiativer har vist, at deres sociale
engagement er forankret i både dagligdagen og ledelsens visioner.



De indstillede virksomheders historier kan inspirere andre virksomheder til at tage små og store
skridt inden for virksomhedernes sociale ansvar.



Konference og prisuddeling finder sted 7. november i Industriens Hus på Rådhuspladsen i
København.



Juryen,
o
o
o
o
o

der står for at udpege og nominere vinderne af CSR People Prize:
Mette Rønnau, direktør for videns- og netværkshuset Cabi (formand).
Flemming Bendt, adm. direktør for ISS Facility Services A/S og formand for VFSA.
Lars Vester Pedersen, CEO Falck Assistance Nordic og næstformand for VFSA.
Morten Binder, direktør for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.
Helle Holt, seniorforsker hos VIVE.

Læs mere om VFSA og de nominerede virksomheder på www.vfsa.dk

