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FRAMTID?
Det här är första gången du hör talas om Nordkust Bygg, men vi
lovar att det inte blir den sista. Vi är nämligen ett nytt byggbolag
som tänker ta upp kampen med de etablerade byggbolagen i Norr-
land. Eller ska vi säga; ta upp kampen med slentrian, gamla vanor
och tanken ”så där har vi aldrig gjort förut”.
Det här är bakgrunden. Vi som startat bolaget har själva beställt

entreprenad och bygg på marknaden, men ofta upplevt att saker
borde ha kunnat utföras på ett annat sätt. Lite snabbare, lite smidi-
gare, lite smartare. Eftersom vi har lång erfarenhet från andra mer
konkurrensutsatta branscher bestämde vi oss helt enkel för att starta
ett eget byggbolag.
Och här är det – Nordkust Bygg.

BYGGNADSSNICKARE
KALKYLERARE

OCH PROJEKTLEDARE

Nu söker vi flera duktiga hantverkare sugna på att leverera topp-
kvalitet. Yrkesmän och kvinnor, som känner tillfredställelse över att
göra ett bra jobb. Kort sagt, folk av det rätta virket.

Byggnadssnickare, kalkylerare och projektledare står överst på
vår önskelista. Vi lovar inte guld och gröna skogar, men väl en mo-
dern yrkesroll där du får stor frihet och eget ansvar. Vi tänker oss
helt enkelt ett nytt sätt att driva projekt där du får vara med och ut-
veckla det.
Är du intresserad av en sådan framtid, hör av dig till oss.

PS. Officiellt startar Nordkust Byggs verksamhet den 12 augusti,
men intresset har varit stort och vi har redan börjat arbeta med flera
projekt.
Välkommen att följa oss
på www.nordkustbygg.se
frejavägen 15, 791 33 Falun

NYTÄNKANDE
I VERKTYGSLÅDAN



DET ÄR
VI SOM
BYGGER

NORRLANDS
FRAMTID

Nordkust Bygg är ett nytt bolag som utför bygg och entreprenad i
Norrland. Vi gör det dels på uppdrag, dels i egna projekt. Nordkust
Byggs bidrag till marknaden är engagemang, smidighet och kunds-
upport. Resultatet är väl genomförda projekt, kvalitet i samtliga led
samt stort fokus på uppdragsgivarens önskemål. I botten finns ett
modernt synsätt på företagande och stark lokalförankring.

OM NORDKUST BYGG

Nordkust Byggs grundare har genom åren beställt entreprenad och
byggnadsarbete i sina egna projekt, men upplevt att mycket borde ha
kunnat göras bättre. Med sin erfarenhet från mer konkurrensutsatta
branscher i ryggen beslutade de att skapa ett eget byggbolag - Nord-
kust Bygg. Ägare är Ulf Lundberg, Tobias Lundberg och Carl Doug-
las. Verksamhetschef Ronnie Berggren är tidigare byggledare vid
Hellströms Bygg.

ARBETA HOS OSS

Just nu söker vi fler kompetenta medarbetare som vill växa med oss.
Är du byggnadssnickare, kalkylerare eller projektledare - vi lovar en
modern yrkesroll med stor portion frihet och eget ansvar. Kontakta
Tobias Lundberg, 070 328 99 30


