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NCC-stipendiater studerar inköp och förhandling i S hanghai 
 
Åtta studenter har tilldelats NCC:s resestipendium 2008. De flyger till Shanghai den 10 
september för att studera hur kineser gör affärer och hur NCC pressar kostnader med 
internationella inköp. Innan avfärd besöker stipendiaterna Stockholm och Tony Fang, 
professor i företagsekonomi, lär dem mer om kinesisk affärskultur och förhandling.  
 
NCC:s resestipendium delas ut för 20:e året i rad för att uppmuntra unga att söka teknisk 
utbildning och arbete i byggbranschen. Resan går till något av NCC:s utlandsprojekt. Tidigare 
har man till exempel studerat bostadsbyggande i USA och uppbyggnaden av forna öststater. 

Årets stipendium har i Sverige tilldelats: Jonny Nilimaa - Luleå Tekniska Universitet, Emil 
Sandberg - Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm, Samuel Lindén – Chalmers i 
Göteborg och Elin Söderberg - Lunds Tekniska Högskola. Sedan ett par år väljs även fyra 
studenter ut från Norge, Danmark, Finland och Tyskland där NCC också verkar och bygger. 
Med på resan följer även 12 andra unga och lovande NCC-anställda. 

– I Shanghai får studenterna se hur man bygger hus i Kina. Men de kommer också lära sig hur 
man använder modultänkande i inköpsarbetet så att de slipper uppfinna hjulet gång på gång 
och kan skapa större volymer, säger Bisse Frid, ansvarig för resestipendiet på NCC. 

De centrala delarna i NCC arbete är inköpsprocessen, tekniska plattformar för modultänkande 
i byggprocessen, partnering och felsökning med 3D.  

Inför resan kommer stipendiaterna till Stockholm där Tony Fang – ofta anlitad föreläsare i 
ledningsgrupper och professor i företagsekonomi vid Stockholms universitet, förbereder 
studenterna genom att berätta mer om Sveriges och Kinas affärsrelationer. Fang har också 
skrivit böcker om kinesisk affärskultur och förhandlingsstil. 

I Sverige kan stipendiet sökas av sistaårselever på fyra tekniska högskolor; Luleå, Stockholm, 
Göteborg eller Lund. Man ska ha goda studieresultat och social förmåga.    
 
För ytterligare information, vänligen kontakta: 
Bisse Frid, ansvarig för NCC:s stipendium, NCC Construction Sverige, tfn 08-585 520 79 
 
Samtliga NCCs pressmeddelanden finns på www.ncc.se 

NCC är ett av Nordens ledande bygg- och fastighetsutvecklingsföretag. NCC hade år 2007 en omsättning på 
drygt 58 Mdr SEK och 21 000 anställda. 


