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I en mannsdominert bransje ansetter Cordel 70% kvinner! 

Oslo, 28 oktober 2019: Cordel leverer programvare til 10.000 håndverkere i Norge. Både IT-bransjen og 
håndverkbransjen er preget av lav kvinneandel. Cordel Norge er derfor stolt over å være et fyrtårn med 
38% kvinner i Cordel Norge. 
 
IT-bransjen har i dag, ifølge kvinnenettverket ODA, en kvinneandel på 26% og har en langsiktig målsetning om 
40% for bransjen. Håndverksbransjen har en mye lavere kvinneandel og kun 2% av fagarbeiderne i 
rørleggerbransjen er kvinner, ifølge Ingeborgnettverket. 
 
Cordel Norge leverer programvareløsninger til rørleggere og andre håndverkere i Norge. Det betyr at selskapet 
representerer både IT bransjen og håndverkbransjen. 
 
Cordel har siden 2018 økt kvinneandelen fra 23% til 38%. I 2019 har selskapet rekruttert 14 nye medarbeidere. 
Av disse har 10 vært kvinner, en andel på hele 71 %! 
 
 

 «Cordel er opptatt av mangfold og mener at vi må ha en arbeidsplass som speiler befolkningen, det vil 

si med god balanse av kvinner og menn. Vi opplever at det er veldig mange dyktige kvinner i vår bransje 

og vi er veldig fornøyd med at flere av disse vil jobbe i Cordel. I 2019 har vi ansatt 70% kvinner, ikke 

fordi de er kvinner, men fordi de er best kvalifisert til jobben som skal gjøres. Bransjen er spennende og 

vi ønsker å være en foregangsbedrift som tiltrekker flere kvinner til både IT-bransjen og 

håndverksbransjen. Gjennom holdninger og systematisk arbeid øker vi andel kvinner i disse bransjene. 

Mangfold skaper et godt arbeidsmiljø, de beste ressursene og de beste resultatene», sier Salgsdirektør 

Bjørn Kristian Bentzen i Cordel Norge AS. 

 

Cordel har siden Bentzen tiltrådte som Salgsdirektør med det operative ansvaret for Cordel Norge høsten 2018 

hatt et bevisst forhold til mangfold i bedriften. Det er satt i gang en rekke tiltak for å øke kvinneandelen: 

1. Ledelsen utrykker at mangfold er viktig og at det er et mål om høyere kvinneandel 

2. Mangfold inkluderes i kommunikasjonen og markedsføringen til Cordel 

3. Stillingsannonser utarbeides av både kvinner og menn 

4. Kvinner og menn er med i ansettelsesprosessene 

5. Vi snakker ikke om kvinner og menn på arbeidsplassen – vi snakker om medarbeidere og kolleger 

 

«Cordel viser at de tar mangfold på alvor. Unge jenter og kvinner trenger rollemodeller som Cordel 

Norge, som viser at de ønsker kvinner velkommen i bransjen. Når Cordel klarer å øke andelen kvinner 

fra 23% til 38% på et år og vise til at 70% av de nyansatte i 2019 er kvinner, ja da er jeg positiv på 

vegne av bransjen», sier Eli Hermine Heyerdahl entusiastisk. Eli leder Ingeborg-nettverket, som er et 

nettverk for kvinner i VVS bransjen.  

 

 

 

For spørsmål eller mer informasjon, ta kontakt med: 

Bjørn Kristian Bentzen, Salgsdirektør Cordel Norge AS, Mob.tlf.: 46803633  e-post: 

bjorn.kristian.bentzen@cordel.no  

 

Gustav Line, CEO Cordel Norden AS, Mob.tlf.: 9526 7104 e-post: Gustav.line@cordel.no  
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Fakta om Cordel Norden AS: 

Cordel Norden AS har som forretningsidé å støtte håndverksbedrifter med å automatisere manuelle 

prosesser. Cordel Norden består av selskapene Cordel Norge AS, EL-Info AB og Bygglet AB. Til sammen 

har Cordel Norden 90 ansatte i Norge og Sverige og totalt mer enn 7500 kunder i håndverksbransjen.  

Valedo Partners III AB er majoritetseier i Cordel Norden AS. 

Cordel Norge AS har 53 ansatte i Norge. Hovedkontor er i Ålesund. Selskapet har avdelingskontorer i Oslo, 

Hønefoss, Trondheim og Bergen.  

 

 

 


