
Arnstein Lian
Lian Trevarefabrikk AS

Arnstein je věrný zaměstnanec, 
který za dlouhá léta svojí kariéry 
prošel většinou výrobních divizí  
společnosti a zná tedy všechny  
procesy, které se podílejí na  
výrobě oken. Pracuje efektivně a samostatně a nebojí se  
odpovědnosti. Je to přátelský, loajální a oddaný zaměstnanec 
a je také vynikajícím školitelem a mentorem nových kolegů.  
Arnstein Lian vždy odvádí práci na nejvyšší úrovni a je  
uznávaným a vysoce oceňovaným zaměstnancem.    

Jarek Obszarski
VELUX Polska Sp. z o.o.
 
Když byl Jarek jmenován regi-
onálním finančním ředitelem  
odpovědným za osm trhů, nemělo 
to žádný vliv na vysoký standard 
jeho práce. Nové výzvy přijímá  
s nadšením a otevřeností a zvyšuje tak laťku výkonnosti  
zaměstnanců. Je flexibilní, profesionální, oddaný svojí práci 
a vynalézavý a vždy je připraven podělit se o svůj náhled na 
věc a pomáhat ostatním, kdykoli je třeba. Jarek Obszarski  
je jasným příkladem řízení změn a motivuje tak i ostatní.

Monika Majewska
NB Polska Sp. z o.o. (W), 
Gniezno 

Monika nastoupila jako obsluha 
strojů, ale v současné době pracuje  
v kontrole kvality. Kolegové ji  
zvolili do závodního výboru  
a všichni ji znají. Aktivně podporuje a podílí se na lokálních 
iniciativách v práci i v okolní komunitě. Má smysl pro detail,  
rychle se učí a její nasazení ukazuje vysokou pracovní  
morálku. Díky pozitivnímu přístupu a povzbudivému  
úsměvu, spolehlivosti a ochotě pomáhat je velmi oblíbená 
mezi kolegy. 

Beat Büchler
VELUX Schweiz AG
 
Beat je neúnavný obchodník 
plný iniciativy – zkrátka skutečný  
představitel značky VELUX.  
Během dlouhých let služby pro 
firmu si vybudoval úctyhodnou síť 
zákazníků a má mezi nimi pověst spolehlivého a zkušeného 
obchodního partnera. Vyniká pohotovým způsobem myšlení 
a je vždy připraven učit se novým technologiím a zvyšovat tak 
svoji produktivitu. Beat Büchler je týmový hráč a oblíbený 
společník, který požívá velké úcty mezi zákazníky, kolegy  
i vedoucími pracovníky. 

Uliana Momont
VELUX Ukraine TOV 

Uliana je pro ostatní vždy přiro-
zeným a přesvědčivým příkladem. 
Kromě vedoucí účtárny ve spo-
lečnosti VELUX Ukraine je také 
regionální finanční ředitelkou 
pro tři trhy. Je až neuvěřitelně plná energie a pečlivá a neu-
stále klade konstruktivní otázky – a zároveň ochotně přijímá  
zpětnou vazbu. Bez ohledu na svoji vlastní roli slaví  
všechny úspěchy a dosažené cíle jako výsledek týmové  
spolupráce. Uliana Momont má velký respekt a kolegové si  
jí nesmírně považují.

Blandine Bonnici
VKR France (SAS)

Blandine pracuje jako kontro-
lorka kvality a má na starosti  
zpracovávání pracovních norem a  
standardů kvality a jejich školení.  
Působí jako vysoce odborná 
a nápomocná průvodkyně po výrobním závodu a záběr  
jejích znalostí je téměř neomezený. Je extrovertní, energická,  
plná nápadů a velmi aktivní při organizaci aktivit pro  
zaměstnance. Blandine Bonnici je za všech okolností trpělivá  
a pozitivně naladěná a přispívá tak k vynikající atmosféře  
v práci po stránce odborné i lidské. 

Tommy Albertsen
VELFAC A/S

Tommy pracuje jako kontrolor  
ve svojí společnosti, která sídlí  
v dánských městech Herning a 
Horsens. Zvládá všechny malé i 
velké úkoly se stejným nasazením 
a bez kompromisů v kvalitě. Jeho odborné znalosti, schéma-
ta a prezentace usnadňují porozumění složitým problémům 
kdykoli, když je třeba pomoci novým i stávajícím kolegům 
dostat se rychle do tempa. Mezi svými kolegy je Tommy  
Albertsen oblíbený a předchází jej pověst mimořádné  
osobnosti, vysoké profesionality a skutečné ochoty pomáhat. 

Kinga Polack
VELUX Canada Inc.

Její pracovní nasazení a dlou-
hodobé úsilí inspiruje všechny  
okolo. Nese odpovědnost za  
nákup ve všech formách, IT a  
logistiku ve dvou skladech a za  
obchodní oddělení. Je neuvěřitelně pracovitá, flexibilní  
a vytrvalá. Disponuje rozmanitými profesionálními doved-
nostmi, a práce a kolegové jsou u ní vždy na prvním místě. 
Kinga Polack přistupuje k práci nesobecky a bez předsudků  
a nesnaží se být za každou cenu středem pozornosti.

Corinne Millot
VELUX France (SAS) 
 
Corinne je dnes marketingová  
ředitelka a během let na této  
momentální pozici i na těch  
předchozích (byla i produktovou 
manažerkou) pomáhala proak-
tivně budovat značku VELUX ve Francii. Je plná nadšení,  
velkorysá a otevřená a vždy připravená vynaložit potřebné 
úsilí, pokud je třeba. Corinne Millot je pozitivní osobnost 
plná energie, která je připravena pomáhat a kterou kolegové  
berou jako spolehlivého společníka, jenž se může pustit  
kdekoli v celé organizační struktuře.  

Udo Zimmermann 
VELUX Deutschland GmbH

Díky Udovým dlouhodobým 
vazbám na firmu, kde je členem 
týmu odpovědného za facility 
management, se bez konzultace 
s ním neobejde žádné plánování 
interních relokací či prací na údržbě. Zná dokonale každou 
cihlu v našich budovách, má přehled a přináší cenné nápady 
na zvyšování efektivity v oblastech, za které odpovídá. Udo 
Zimmermann je vysoce ceněný a spolehlivý zaměstnanec, 
který do práce vždy přichází pln pozitivní energie a motivace 
a svým pohotovým úsměvem šíří mezi kolegy dobrou náladu.

Bo Therkildsen
VELUX A/S, Østbirk
 
Bo nastoupil do skupiny VELUX 
jako montážní technik a poté pře-
šel do konstrukčního oddělení,  
kde je díky svým zkušenostem 
s výrobou dřevěných produktů 
velmi užitečný. Ve své každodenní práci působí jako klíčová 
spojka mezi konstrukčním oddělením a výrobou a vynakládá 
ohromné úsilí na omezování byrokracie. Má rozsáhlé znalosti 
výrobků VELUX, udržuje stabilní vztahy se svými kolegy, je 
vždy nápomocen a k pracovním úkolům přistupuje pozitivně.

Jørgen Tang-Jensen 
VELUX A/S, Hørsholm

Jørgen prokázal během svojí 
dlouholeté mise ve skupině VKR  
mimořádnou oddanost značce  
VELUX a jejímu rozvoji. Je to  
charizmatický lídr a silná osob-
nost, je otevřený a komunikativní navenek i dovnitř a má 
hluboké znalosti všech pracovišť skupiny VELUX po celém 
světě. Jørgen Tang-Jensen klade důraz na detaily, má unikátní  
znalosti produktů a trhu a za všech okolností se soustředí  
na úspěšný rozvoj a prosperitu skupiny VELUX.  

Urban Sigfridsson 
Svenska Fönster AB

Urban je stěžejním pilířem fir-
my, protože pracuje jako šéf  
poprodejních služeb. Jedná s 
nejnáročnějšími zákazníky, má 
schopnost řešit reklamace v po-
zitivním duchu a svým proaktivním jednáním dokázal  
v posledních letech snížit počet reklamací zákazníků. Svým 
klidným a kultivovaným vystupováním povzbuzuje své kole-
gy, kteří působí na velkém geografickém území, k soustředění 
na práci a týmovému duchu. Urban Sigfridsson je vždy ocho-
ten pomáhat a svůj volný čas věnuje dobrovolným aktivitám 
ve svém sousedství. 

Brian Madsen
Thyregod  
Bygningsindustri A/S 

Brian je klíčovou silou při tvorbě  
nových flexibilních řešení  
nutných při zavádění nových kon-
ceptů výroby ve výrobním závo-
du. Díky svému působení v montážní divizi má mimořádné  
zkušenosti s koncepty LEAN a FLOW a jeho řešení jsou 
inovativní a efektivní a šetří čas. Jeho know-how a zkušenosti  
jsou tak žádané i na jiných pracovištích skupiny VELUX.  
Brian Madsen je jako burcovač změn a nekompromisně  
se snaží systematizovat a zjednodušovat i ty nejsložitější  
problémy. 

Cena Villum Kann Rasmussena se uděluje každoročně už od roku 1996.  
Oceněné zaměstnance vybírá správní rada zaměstnanecké nadace z nominantů 
navržených jednotlivými společnostmi. Udílení cen se koná každý rok u 
příležitosti nedožitých narozenin Villum Kann Rasmussena dne 23. ledna.  
Při dosavadních 23 příležitostech, kdy byla cena udílena, ji získalo celkem  
278 zaměstnanců napříč všemi 57 firmami ve skupině VKR z celého světa. 

Letošním oceněným srdečně blahopřejeme!
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Letos budeme s velkým potěšením udělovat cenu Villum Kann  
Rasmussena čtrnácti zaměstnancům, kteří – každý svým zvláštním  
způsobem a na vlastní odpovědnost – přispěli k realizaci cíle skupiny 
VKR být modelovou firmou. Správní rada zaměstnanecké nadace se 
při výběru letošních laureátů ceny zajímala o jejich nasazení, loajalitu,  

důraz na kvalitu, důvtip, iniciativu, ochotu pomáhat kolegům a  
nakažlivé nadšení pro každodenní práci. Právě zaměstnanci, kteří tyto 
vlastnosti zosobňují, jsou motorem úspěchu skupiny VKR, a právě díky 
jejich práci jsou firmy v naší skupině skvělým pracovištěm.

CENA 2018

Villum KANN RAsmussEN

STIg W. JENSEN
Předseda správní rady 

Zaměstnanecká nadace skupiny VKR

SøREN BJERRE-NIELSEN
Předseda představenstva

VKR Holding A/S

JENS V. KANN-RASMUSSEN 
Předseda správní rady

Zakladatel nadace VILLUM FONDEN


