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JORTON A/S
JORTON blev etableret i Aarhus i 1932 af arbejdsløse jord- og betonarbejdere, som 
modigt tog kampen op i en krisetid og skabte Jord- og Betonarbejdernes Koopera-
tive Forretning. Tiden og opgaverne er ganske anderledes end i begyndelsen, men 
virksomhedens DNA er den samme og indeholder de helt klassiske dyder som godt 
håndværk, samarbejde og professionalisme.

I JORTON beskæftigede vi 456 medarbejdere i 2021, og vi råder over en stor stab af 
specialister, der repræsenterer en omfattende og varieret teknisk og håndværksmæs-
sig viden og erfaring. En viden der løbende vedligeholdes og gerne deles, når vi løser 
opgaver i samarbejde med alle parter i projektet, såsom bygherre, arkitekter, ingeniø-
rer og entreprenører. Vi finder løsninger, ikke kun for JORTON, men for hele projektet. 

JORTON – det sikre valg.
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JORTON A/S (tkr.) 2021 2020 2019

Omsætningstal  1.250.164  1.108.514  1.021.802 

Resultat før skat  28.956  23.427  22.986 

Egenkapital  113.002  108.719  91.396 

Likviditetsgrad 112,4% 128,1% 119,6%

Soliditetsgrad 25% 27% 25%

HOVED- OG NØGLETAL

FÆLLES RETNING, LOKAL FORANKRING

JORTON FORTSÆTTER DE  
GODE RESULTATER 
JORTON præsterer en fortsat positiv 
udvikling. En øget omsætning i JORTON 
er resultatet af flere års målrettet indsats, 
inddragelse af medarbejderne på alle 
niveauer og fokus på kundetilfredshed, 
salg og projektstyring. 

TILFREDSE KUNDER  
ØGER OMSÆTNINGEN
I JORTON har vi konstant fokus på 
kundernes tilfredshed. Vi har løbende 
hentet inspiration til forbedringer gennem 
kundedialog, og vi har korrigeret, hvor det 
har tilført kunderne værdi.

JORTONS forankring i lokalområderne 
betyder, at vi altid er tæt på de lokale 
bygherrer, arkitekter og slutbrugere over 
hele landet. Vi forstår lokale udfordringer 
og behov og bygger med øje for disse. 
Vores resultat afspejler, at denne strategi 
med vores ni lokale regionskontorer er en 

succes. I et turbulent og uforudsigeligt år 
har de lokale afdelinger vist deres styrke, 
da de har været fleksible og har tilpasset 
sig de forskellige lokale forhold og efter-
spørgsler, som har præget byggeriet.
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KOMPETENCEOMRÅDER
Det siger vores bygherrer om...

4 - 5

JORTON OG RENOVERING
HÅNBÆK

Med JORTON oplever vi en entreprenør, som  
på bedste måde varetager bygherrens interes-

ser i det daglige arbejde.
Kurt Christiansen, Rambøll

JORTON OG NYBYG 
IDRÆTSBYEN 

JORTON viste stor indsigt i, hvordan man løfter 
den slags udfordringer og løste i den sidste 

ende opgaven rigtig godt.
Rasmus Hjorth, Projektleder, Himmerland 

Boligforening

JORTON OG SERVICE
FEM-ÅRIG SERVICEAFTALE

Vi ser på opgaven sammen og drøfter løsningen, 
hvorefter JORTON tager sig af det hele. Det gør det 
meget nemt og økonomisk overkommeligt for os.

Jens Bruun Jensen, Ingeniør, Aarhus Kommune

JORTON OG BRO
BROEN OVER SØBORGHUS RENDE 

JORTON blev færdig før tiden ved at slå to 
etaper sammen, og det med tiden var et af 

succeskriterierne, så vi er godt tilfredse.
Søren Vang Nielsen, Byggeleder,  

Københavns Kommune
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ORGANISATIONSDIAGRAM
JORTON er i dag en landsdækkende leverandør af bygge- og anlægsløsninger. Med 
mere end 90 års succesrig historie og erfaring i ryggen, løser vi store og små opgaver 
fra ni kontorer strategisk placeret rundt i landet. Vi er helt fremme, når der skal bygges 
nyt, men vi har også årtiers erfaring med at bevare og forny den ældre bygningsmasse 
og infrastruktur, når vi renoverer for fremtiden til gavn for boligforeninger, virksomhe-
der, det offentlige og for private.
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Direktion

JORTON 
Bestyrelse

Odense

Region Fyn 
Byg

Køge Landsdækkende

Region Sjælland 
Byg

Region Bro Region Syd 
Byg

Kolding

Aabenraa

Esbjerg

Aarhus

Randers

Region Midt 
Byg

Aalborg

Hjørring

Region Nord 
Byg

Økonomi

KMA / 
Bæredygtighed

IT Materiel

HR / Marketing

Salg
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TIDEN SOM PRAKTIKANT, ELEV  
ELLER LÆRLING

Tiden som elev, lærling og praktikant er 
som regel det første rigtige møde med 
arbejdsmarkedet og er dermed ligeså 
vigtig for såvel elev, lærling, praktikant som 
JORTON. Det er med til at danne ballast 
for resten af arbejdslivet og vi vil derfor i 
JORTON gøre dette møde til en succes.

Som elev, lærling eller praktikant i JORTON 
vil der blive stillet forventninger og krav 
om indsats, engagement og en vis portion 
nysgerrighed efter at lære og forstå livet i en 
entreprenørvirksomhed. Eleven/lærlingen 
skal være villig til at tage udfordringer og ikke 
mindst selvstændigt ansvar. Til gengæld vil 
vi i JORTON tilrettelægge en uddannelse, der 
sikrer, at du efter endt uddannelse er attraktiv 
for virksomheder i relation til ansættelse.

Vi ansætter både kontor- og struktørele-
ver, murerlærlinge, ingeniørstuderende, 
konstruktørpraktikanter og andre fra 
relevante faggrupper. Der er lige mulighe-
der for ansættelse uanset køn, alder eller 
etnisk baggrund.

Forløbet etableres lokalt i forhold til de 
enkelte geografiske produktionsafdelinger 
i JORTON, det samme gælder for struk-
tørelever, medens ansættelse af prakti-
kanter løbende foretages i tilknytning til 
konkrete byggesager, hvor dette er muligt 
og hensigtsmæssigt.

JORTON giver et godt niveau af støtte, når 
du starter dit praktikforløb:

• Udviklingsmuligheder

• En mentor til at snakke gennem problemer

•  Muligheden for at få høj grad af praktisk 
indsigt i forhold til dine faglige kvalifika- 
tioner – omsætte teori til praksis

Du er altid velkommen til at kontakte os, 
hvis du har spørgsmål. 

Elma Lomholdt
HR- og marketingchef
Mail: el@jorton.dk 
Tlf: 2331 1864  
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UDFORDREDE OPGAVER OG GODE 
KOLLEGER LOKKEDE WIBEKE TIL JORTON

Bygningsingeniører og bygningskonstruktø-
rer er eftertragtede på det danske jobmar-
ked og kan næsten frit vælge, hvem de 
ønsker at arbejde for. Så når man spørger 
Wibeke om, hvorfor hun valgte at takke ja 
til tilbuddet om at blive projektleder hos 
lige netop JORTON, falder svaret prompte:

– Jeg har besøgt mange firmaer, hvor folk 
med min uddannelse og kompetencer bare 
bliver brugt som en ressource, man frit kan 
flytte rundt i virksomheden. Det kan betyde, 
at man hopper fra opgave til opgave uden, 
at kunne få lov at følge det enkelte projekt 
til vejs ende. Der stod det hurtigt klart for 
mig allerede som praktikant, at man fik lov 
at følge opgaverne til dørs. Det giver en stor 
tilfredsstillelse at være med fra starten på 
et byggeprojekt og være med til at løse de 
udfordringer, der opstår undervejs, for til 
sidst at kunne se et færdigt byggeri skyde 
op, som man kan være stolt af. Særligt her 
i Danmark hvor de fleste nyere byggerier 
eller renovationsprojekter er unikke.

Tiden som praktikant og studentermedar-
bejder hos JORTON var også en afgørende 
faktor for at fortsætte. Her stod studen-
teropgaverne ikke på kaffebrygning og 
klargøring af mødelokaler:

– Min tid som studentermedarbejder gav 
mig klart lyst til at fortsætte hos JORTON.  
Selvom jeg bare var praktikant og studen-
termedarbejder, udviste de en enorm tillid 
og gav mig lov til at arbejde med nogle 
udfordrende og spændende opgaver. Det 
gjorde, at jeg hver morgen glædede mig til 
at tage på arbejde, og det gav mig samti-
digt mulighed for at udvikle mig fagligt. For 
eksempel har jeg stået for koordineringen 
med underentre prenørerne og sørget for at 
alle parter overholdt de aftalte tidsplaner. 

At være projektleder er et stort ansvar, 
hvor man skal kunne holde mange bolde 
i luften på en gang. Men Wibeke ser frem 
til det nye ansvarsområde og de mange 
nye arbejdsopgaver, som følger med den 
nye jobtitel, ikke mindst fordi der er megen 
støtte at hente fra kollegerne:

– Jeg er heldig at have nogle gode kolleger 
hos JORTON, og jeg ser frem til at blive en 
fast del af teamet. Her kan man jo støtte 
sig op af hinanden og trække på hinan-
dens viden og erfaringer. 
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VIL DU FØLGE ET PROJEKT FRA 
TEGNEBRÆTTET TIL KONSTRUKTION?

SÅ START DIN KARRIERE HOS EN 
UDFØRENDE ENTREPRENØR
Hos JORTON gemmer vi ikke ingeniørerne 
væk bag skrivebordene. Hos os får du 
mulighed for at komme ud på første række, 
når vi bygger fremtidens Danmark.

Dine evner vil blive brugt i praksis, og sam-
men med dit team af kommende kolleger 
vil du være helt uundværlig, hvad enten vi 
skal renovere Storebæltsbroens 250 meter 
høje pyloner eller opføre et domicil, der får 
arkitekter over hele verden til at måbe. 

Så start din karriere hos JORTON, hvor 
du får rig mulighed for at bruge hele din 
faglige værktøjskasse. Til gengæld lover vi 
en spændende hverdag med dygtige og 
gode kolleger, hvor du får rig mulighed for 
at udvikle og pleje dine talenter.

Sammen vil vi bygge et bedre Danmark.

”At komme ud og skabe noget i den 
virkelige verden, og følge et projekt fra 
tegnebrættet til den endelige konstruktion, 
har været helt fantastisk”, Omaima Ben 
Abdallah, tidligere praktikant hos JORTON

”Man bør ikke være nervøs i vores branche, 
kun spændt. Det hele handler jo om at 
gøre sit forarbejde ordentligt, og det er jo 
der vores dygtige ingeniører kommer ind 
i billedet”, Kurt Hansen, regionschef af 
JORTONs broafdeling.

”Meget har ændret sig i byggebranchen 
siden JORTONs grundlæggelse i 1932, men 
vores DNA er den samme: Godt håndværk, 
åbenhed, dialog og samarbejde.”, Allan 
Harbo, administrerende direktør i JORTON.
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REGION NORD  
– AALBORG OG HJØRRING
Mikkel Skovgaard Ovesen
Regionschef
Mail: mso@jorton.dk
Tlf.: 6120 1805

REGION MIDT  
– AARHUS OG RANDERS
Søren Jungersen
Regionschef
Mail: sju@jorton.dk
Tlf.: 2486 0548

REGION SYD  
– KOLDING, AABENRAA OG ESBJERG
Lars Peter Jensen
Regionschef
Mail: lpj@jorton.dk
Tlf.: 2486 0506

REGION FYN  
– ODENSE
Søren Kühnell Døssing
Regionschef
Mail: skd@jorton.dk
Tlf.: 2486 0552

REGION SJÆLLAND  
– KØGE
Kenneth Pebring Johansen
Regionschef
Mail: kjo@jorton.dk
Tlf.: 4273 7737

BRO  
– NYBYG OG RENOVERING
Kurt Hansen
Regionschef
Mail: kh@jorton.dk
Tlf.: 6162 1970

HR-chef
Elma Lomholdt
HR-chef
Mail: el@jorton.dk
Tlf.: 2331 1864

AFDELINGER
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BROAFDELINGEN
Nybyg
Renovering

REGION NORD
Aalborg
Hjørring

REGION MIDT
Aarhus
Randers

REGION SYD
Kolding
Aabenraa
Esbjerg

REGION FYN
Odense

REGION SJÆLLAND
Køge
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