
FA K TA :

2010 Der var hvid jul i Danmark for  
andet år i træk

2010 Toårigt trivselsprojekt  
Trivsel 360 grader lanceres 
for alle medarbejdere i C&E

2011 Viggo Elholm kan fejre  
25-års jubilæum i C&E

2013 C&E runder 200 mio. kr. i  
omsætning

2015 Andreas Mogensen er første  
dansker i rummet

2017 Jon Buch kan fejre  
25-års jubilæum i C&E

2019 Ulrik Rosenberg kan fejre  
25-års jubilæum i C&E

Gennemsnitligt antal medarbejdere  
i 10’erne: 130

REPARATION AF BANEBROER 
- en spidskompetence i C&E  
I 2010 vandt C&E 26 brorenoveringer på Nordbanen (København - Hillerød). 
En stor sag til 27 mio. kr.
Sidenhen er det blevet til mange opgaver ved de danske jernbaner  
(bygværker og broer) - hvor C&E’s specialuddannede medarbejdere  
løser opgaver med stor ekspertise.

POLITIKERBESØG
I foråret 2015 aflægger den murerudlærte Mattias  
Tesfaye C&E et besøg. Altid rart når en politker husker  
sine rødder.
I december 2015 får vi besøg af den senere statsmini-
ster Mette Frederiksen. Da Mette er født  i Aalborg taler  
vi  samme sprog - og har mange fælles holdninger om- 
kring blandt andet arbejdsmiljø.

I juli 2018 får vi endnu et politikerbesøg - denne gang 
er det Morten Bødskov som sammen med Poul Erik  
Hansen diskuterer ishockey og virksomhedsudvikling.

C&E NOMINERES IGEN - OG VINDER 2 PRISER
ArbejdsmiljøPrisen 2012
”For indsatsen for at bruge arbejdsmiljø som et strategisk element”

CSR Communication Prize 2012
”Den bedste CSR kommunikation i Danmark” 

NYE AFDELINGER KOMMER TIL
Trafikafdelingen
I efteråret 2012 åbner C&E for første gang sin egen trafikafdeling. Efter nu snart 
10 år med denne special kompetence har vi fået en god lille nicheforretning.
Efter at have holdt lidt længe for rødt - er der nu fuldt blus på det grønne lys.

Materielafdelingen
I 2013 kommer der for alvor styr på lager og materiel, idet dette nu udgør  
en selvstændig afdeling i C&E.
Materiel- og lagerafdelingen har siden vokset sig stor og stærk. Ud over at 
yde fortræffelig service til alle byggepladser og projekter bidrager afdelingen  
med gode positive årsresultater. 

Nedbrydning og Miljøsanering
I 2015 åbner C&E en afdeling for miljøsanering og nedbrydning. Her er ud- 
viklingen nærmest gået eksplosivt. Her er både dynamit og dynamik.

2010’erne
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