
Permagreen Grønland A/S skal stå i spidsen for et strategisk partnerskab, som skal sikre 

fortsat vækst og udvikling i Grønland 

 

Permagreen Grønland A/S og Vectrus Services A/S er stolte over at kunne præsentere et nyt 

strategisk partnerskab i form af det fælles selskab, Inuksuk A/S. Inuksuk skal først og fremmest 

varetage nuværende og fremtidige behov for fortsat udvikling af Grønland samt uddanne og 

styrke den lokale arbejdskraft.   

 

Permagreen Grønland har siden 1950’erne været en aktiv del af det grønlandske samfund og er 

fortsat en stor drivkraft i udviklingen af infrastrukturen i Grønland. Permagreen Grønland har 

været med til at udføre en stor del af infrastrukturen – lige fra skoler til boliger og veje – og har 

således været med til at bygge det moderne Grønland.  

 

Vectrus Services A/S, et grønlandsk firma med hovedkontor i Nuuk, udfører opgaver for Thule 

Defense Area i Pituffik og har en lang historik inden for operationelle opgaver og drift af 

Thulebasen. Igennem de sidste fire år har selskabet haft vedligeholdelseskontrakten på 

Thulebasen og har derigennem skabt hundredvis af arbejdspladser med fokus på at styrke, 

udvikle og tilbyde uddannelse til den lokale grønlandske arbejdsstyrke. På nuværende tidspunkt 

har Vectrus Services fx et lærlingeprogram, som blandt andet tilbyder uddannelser som 

mekaniker, tømrer, elektriker, lagermedarbejder, ernæringsassistent og økonomimedarbejder. I et 

samarbejde med fagskoler i hele Grønland tilbydes lærlingene at bo og arbejde på Thulebasen, 

hvor de kan tilegne sig særlige kompetencer i det unikke og udfordrende miljø i Pituffik. 

 

Igennem Inuksuk kan Permagreen Grønland og Vectrus Services i fællesskab bidrage med 

omfattende ekspertise i form af projektledelse i forbindelse med uddannelse af lærlinge inden for 

byggeri, drift og vedligehold, samt i udførelsen af integrerede logistik- og forsyningsopgaver, og 

selskabet afleverede i februar sit tilbud til United States Department of the Air Force på den 

fremtidige drift af Thulebasen. Både opgaverne og uddannelsen er vigtige i forhold til at sikre 

Grønlands fortsatte økonomiske udvikling. På vedligeholdelseskontrakten på Thulebasen vil 

samarbejdet kunne styrke de operationelle opgaver og ikke mindst kompetencerne inden for 

byggeri med Permagreen Grønlands store erfaring med både arktiske forhold og det grønlandske 

samfund.   

 

I Inuksuk er det vigtigste CSR-tiltag ”Greenland First”. Her er fokus på at skabe gode relationer 

med de grønlandske fagforeninger, rekruttere lokalt, indgå partnerskaber med fagskoler samt 

igennem uddannelse og ansættelse at prioritere udviklingen af den lokale grønlandske 

arbejdsstyrke til et vedvarende og højt teknisk niveau. Foruden medarbejderudvikling og  

-uddannelse støtter vores ”Greenland First”-tiltag det grønlandske forretningsliv ved at prioritere 

grønlandske selskaber som underleverandører samt indkøbe materialer og leverancer fra 

grønlandske forhandlere. 

 

Inuksuk, som har hovedkontor i Nuuk, vil udføre de operationelle opgaver på Thulebasen med 

fokus på tre centrale elementer: support til baseoperationen, support til driften samt værdistyring. 

Indsatsen er koncentreret omkring optimering af kvaliteten, styring af ressourcerne samt 

forbedring af driften, og Inuksuk er på forkant med anvendelse af digitalisering, som kan 

medvirke til at sænke driftsomkostningerne og styrke den overordnede baseoperation.   



 

“Vi bestræber os på at opbygge et langsigtet, gensidigt og værdifuldt samarbejde, hvor det 

grønlandske folk er i centrum, og vi ønsker at bidrage til Grønlands fortsatte udvikling,” siger 

Jeppe Bloch Steffensen, CEO i Inuksuk: “Vi investerer i lokal arbejdskraft og uddannelse, fordi 

det er en vigtig drivkraft i den grønlandske vækst.” 

 

Inuksuks udgangspunkt er unikt i forhold til at bidrage til en god udvikling for Grønland. Set i et 

lidt større perspektiv, så er vi naturligvis også stolte af at kunne betjene og servicere en vigtig 

grundpille i beskyttelsen af NATO’s nordligste flanke. Grønlands fremtid ser lys ud, og Inuksuk 

er stolte af at være en del af den. 

 

 

Om Inuksuk  

 

Inuksuk A/S er et grønlandsk selskab med hovedkontor i Nuuk. Selskabet er etableret som et 

partnerskab imellem Permagreen Grønland A/S og Vectrus Services A/S med formålet at påtage 

sig de operationelle opgaver samt driften på Thulebasen og dermed skabe sideeffekter for hele 

Grønlands økonomi. Inuksuk fokuserer på fortsat at udvikle det grønlandske samfund blandt 

andet igennem programmer, som yderligere skal styrke og uddanne den lokale arbejdskraft. 

Vores “Greenland First” ansættelsesprincipper, vores lærlingeprogrammer og tiltag til 

forbedring af det grønlandske samfund er vigtige byggesten til Grønlands spændende fremtid. 

 


