
“Det er et stort, komplekst byggeri 
– også set med danske øjne – både på 
grund af den måde man bygger på, og 
den måde det er projekteret på. Det er 
ikke ligesom at bygge boliger, hvor der 
er gentagelser. Det er fem forskellige 
bygninger med hver deres forskellige 
funktioner,” siger han.

Der er også store udfordringer i for-
hold til klimaet.

“Der er meget at lave, for byggeperio-
den er så komprimeret på grund af vejret 
heroppe. Der skal produceres meget på 
kort tid, inden det hele begynder at fry-
se, og bygningerne skal være lukkede,” 
siger han.

“Jeg har længe haft idéen om at rejse 
ud fra de trygge danske rammer og prø-
ve mig selv og karrieren af et andet sted. 
Muligheden for at komme til Grønland 
var der lige pludselig. Det kunne også 
have været England, De Forenede Ara-
biske Emirater eller noget andet, men 
jeg vidste, at der på et tidspunkt skulle 
ske et eller andet i min karriere, som 
foregik i udlandet,” siger han.

Han havde et ønske om at prøve sig 
selv af personligt, men i lige så høj grad 
om at prøve sine faglige kompetencer af 
et andet sted. Hans projektansættelse 
varer 19 måneder.

“Der er rigtig stor mulighed for at ud-
vikle sig rent fagligt. Jeg havde selv en 
masse værktøjer med hjemmefra. Man 

Permagreen Grønland er Grønlands 
største bygge- og anlægsvirksomhed 
med mere end 60 års erfaring. Virksom-
heden arbejder i total- og fagentreprise 
og er meget alsidig med mange slags 
byggerier og projekter – et eksempel er 
et nyt, stort fængsel i Nuuk, som er un-
der konstruktion.

“Vi vælger de store, spændende pro-
jekter, og vi er selv i høj grad med til 
at udvikle dem. Det gør entreprenøren 
normalt ikke, men det gør vi,” siger Vi-
vian Mørch Simonsen, der er HR-chef i 
Permagreen Grønland.

Permagreen udvikler projekter, både 
med egen finansiering og investorer og 
er dermed ofte med i den helt indle-
dende fase med byggeriets placering, 
projektering, æstetik og arkitektur samt 
myndighedsgodkendelse.

“Et job i Permagreen A/S er altid 
alsidigt og udfordrende med mange 
berøringsflader, og man får lov at tage 
ansvar og prøve kræfter med alle facet-
ter af byggeriet. Som entrepriseleder har 
du også mulighed for at være med til at 
udvikle, tegne og idéudvikle på bygge-
projekterne. Man får lov til at komme 
med hele vejen rundt og har et tæt sam-
arbejde med ejerne, arkitekterne og råd-

giverne. Det er en trappe i forhold til din 
karriere. Hos os får du virkelig mulig-
hed for at blive rustet til dit kommende 
arbejdsliv,” siger hun. 

Komplekst byggeprojekt
Permagreen bygger det nye lukkede 
fængsel for Kriminalforsorgen og Ju-
stitsministeriet i Danmark. Byggeriet 
er på cirka 8000 kvadratmeter fordelt 
på fem bygninger. Tre af bygningerne, 
som rummer den lukkede afdeling, er 
omkranset af en 5,5 meter høj ringmur 
på cirka 500 meter og yderligere et sik-
ringshegn i en afstand af 30 meter fra 
ringmuren. Uden for ringmuren ligger 
en åben afdeling og en udslusningsaf-
deling. Byggeriet er komplekst både på 
grund af sin karakter som fængsel og de 
arkitektoniske krav. 

“Igennem hele forløbet har der været 
ingeniørpraktikanter beskæftiget, og vi 
modtager gerne henvendelser fra stude-
rende, der kunne tænke sig et spænden-
de praktikforløb,” siger Vivian Mørch 
Simonsen.

Udfordrer sig selv 
Bo Koldbro Yder er entrepriseleder på 
fængslet. Bemandingen er i øjeblikket 30 
betonfolk, fem jordfolk, otte tømrere, fire 
murere og syv funktionærer – heraf én 
ingeniørpraktikant. Dette forøges med 
andre faggrupper i takt med fremdriften.
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En ansættelse hos Permagreen 
Grønland A/S på Grønland er en faglig 
oplevelse for livet, der giver et solidt 
fundament at bygge karrieren videre på.

SKÆRP  
kompetencerne 
på Grønland

Hos Permagreen 
kommer man 

med hele vejen 
rundt og har et 
tæt samarbej-

de med ejerne, 
arkitekterne og 

rådgiverne.

lærer meget af de mennesker, man arbej-
der sammen med ude i marken, som skal 
håndteres forskelligt. Der er meget psy-
kologi i, hvordan du arbejder sammen 
med dem, og hvordan du har en dialog 
med dem. Det lærer du utroligt meget af, 
fordi der er så mange forskellige menne-
sker her på pladsen – fra Grønland, Dan-
mark, Færøerne og andre steder i Euro-
pa. Det er sjovt at arbejde sammen med 
mennesker fra forskellige kulturer. Det 
er spændende og udfordrende at finde ud 
af, hvordan man kommer fra A til B med 
det mandskab, man har,” siger han. n

Bl.a. de barske 
vejrforhold gør, at 
der er stor mulig-
hed for at udvikle 
sig rent fagligt på 
Grønland.

OM PERMAGREEN 
GRØNLAND
 

Permagreen Grønland er blandt de førende 
inden for udvikling af arktisk byggeri med 
cirka 60 års erfaring inden for bygge- og 
anlægsprojekter i Grønland. Virksomheden 
har afdelinger i fem byer langs vestkysten 
med hovedsæde i Nuuk og beskæftiger 
over 300 medarbejdere. Permagreens 
spidskompetence er større byggerier, 
fra boligkomplekser til alle former for 
erhvervsbyggerier og dertilhørende 
anlægsarbejder.


