Volvo Danmark

Information til pressen

Nyt Volvo Truck Center og hovedkontor for Volvo
Danmark har fået tag på
Mandag d. 16. december blev det fejret, at der nu er tag på det nye Volvo Truck Center
i Taastrup, hvor der samtidig bliver hovedkontor for Volvo Danmarks administrative
funktioner samt Volvo Group Academy, som er træningsfacilitet for hele netværkets
medarbejdere.

Udover alle dem, der arbejder på byggeriet, deltog også Volvo Danmarks medarbejdere i
Taastrup i rejsegildet, der bød på julemad i form af flæskestegssandwich og æbleskiver fra en
af de nye naboer til bygningen Tinas Pølser.
Bygningen står klar i sommeren 2020, hvor de ca. 145 medarbejdere flytter ind. Den er 150
meter lang, knap 10.000 m2 stor, og ligger på en 43.000 m2 stor grund. Bygningen vil blive
indrettet med alle moderne faciliteter for kunder og medarbejdere.
”Vi ser meget frem til at byde kunder velkomne i vores nye moderne filial. Det er dejligt, at vi
har fundet en placering, der er så tæt på transportcentret og dermed på vores kunders vej,”
udtaler Lars Bo Larsen, adm. direktør i Volvo Danmark

17. december 2019

Billedtekst:
Rejsegilde 1.jpg: Lars Bo Larsen, adm. direktør for Volvo Danmark, holder tale for
håndværkere og medarbejdere til rejsegildet for den nye bygning.
Rejsegilde 2.jpg: Det nye Volvo Truck Center og Volvo Danmark hovedkontor er 150 meter
lang, knap 10.000 m2 stor, og ligger på en 43.000 m2 stor grund
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Rejsegilde 3.jpg: Det nye Volvo Truck Center vil blive indrettet med alle moderne faciliteter
for kunder og medarbejdere.
Rejsegilde 4.jpg: Mandag den 16. december blev det fejret, at bygningen havde fået tag på.

For yderligere oplysninger kontakt:
Helle Hessel, tlf. +45 40 16 06 37, e-mail helle.hessel@volvo.com

Besøg http://www.volvogroup.com/globalnews for flere nyheder og historier fra Volvo Gruppen..

Volvo Danmark er en del af Volvo Group (www.volvogroup.com), og står for de danske aktiviteter vedrørende gruppens
lastbilmærker: Volvo Trucks, Renault Trucks, Mack Trucks, UD Trucks og Eicher.
Volvo Danmark er ansvarlig for salg og service af Volvo Trucks og Renault Trucks i Danmark.
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