
NCC er en af Danmarks største entreprenør- og 
anlægsvirksomheder og arbejder derfor med 
mange forskellige typer opgaver og projekter. 

Uanset om du brænder for at arbejde med 
udviklingsopgaver eller vil arbejde med 

konkrete vej-, bygge- og anlægsopgaver, er 
der mange muligheder hos os. 

Vi er vant til at have mange praktikanter, og 
vi har rigtig positive erfaringer med 

praktikforløb. 

Derfor ansætter vi en del af vores praktikanter 
som studentermedhjælpere efter endt 

praktikophold. 

Når du er færdig med dit studie, er der også 
gode chancer for at fortsætte din karriere hos 
NCC. Det kunne for eksempel være i en stilling 

som assisterende entrepriseleder, 
produktionsleder eller lignende.  

GODE 
KARRIERE-

MULIGHEDER
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Da Cecilia Boisserie studerede til diplomingeniør i 
bygningsteknik i Odense, søgte hun primært efter 
praktikpladser på Fyn. Men da hun læste en artikel om, 
hvor meget praktikanterne hos NCC får lov til at prøve, 
ringede hun straks til virksomheden. Hun fi k tilbudt en 
praktikplads i København – og dér er hun blevet. 

Da Cecilia begyndte i praktik i februar 2019, var NCC Civil 
Engineering i fuld gang med at anlægge en gangtunnel 
under Kongens Nytorv, som skulle forbinde den nye Cityring 
med den eksisterende metro. Sammen med tre kolleger fi k 
hun tildelt sin egen entreprise. 

»Vi skulle opsætte et mesh-hegn, som gjorde det muligt 
for passagererne at gå igennem tunnelen, mens vi 
færdiggjorde arbejdet på begge sider af den. Jeg skulle 
koordinere med de andre entrepriser og lave tegninger af, 
hvor det skulle monteres. Jeg fi k lov til at være en del af 
hele processen, og jeg fi k rigtig meget ansvar. Sådan er det 
generelt i NCC: Hvis du har mod og lyst, så får du lov til at 
prøve alt, hvad du kan,« fortæller hun.

HELE TIDEN PÅ DUPPERNE
Efter fem måneder i praktik var det helt naturligt for Cecilia 
at fortsætte hos NCC, først som studentermedhjælper og 
siden i en fast stilling som assisterende produktionsleder i 
afdelingen Beton og Anlæg. 

»Jeg ville gerne afslutte projektet. Jeg havde haft den 
fedeste praktikperiode, hvor jeg arbejdede ekstra, fordi det 
var så spændende. Jeg blev fanget af den praktiske verden. 
Mit job indebærer meget koordinering mellem bygherre 
og underentreprenører. Du kan lægge tidsplaner, men de 
holder ikke altid. Der kan opstå kaos i løbet af nul komma 
fem, hvis materialerne for eksempel ikke dukker op til tiden, 
og så skal du kunne løse det. Man skal hele tiden være på 
dupperne. Det er supersjovt,« siger hun med et smil og 
fortsætter: 

»Samtidig er det spændende, at man fysisk kan se 
processen udfolde sig. Jeg er med til at skabe noget, og 
for hver dag kan jeg se det vokse fra jord til en færdig 
konstruktion.«

Jeg blev fanget af 
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»Sådan er det 
generelt i NCC: 

Hvis du har mod og 
lyst, så får du lov 

til at prøve alt, 
hvad du kan.«

Cecilia Boisserie 


