
Arnstein Lian
Lian Trevarefabrikk AS

Elkötelezett munkatárs, aki hosz-
szú szolgálati ideje alatt a vállalat 
legtöbb gyártórészlegén megfor-
dult, így az ablakgyártás minden 
folyamatát ismeri. Munkájában 
hatékony, önálló és felelősségteljes. Barátságos, lojális és  
elhivatott munkatárs, kiváló művezető, és az új kollégák  
kiváló mentora. Arnstein Lian nagyra becsült szakember,  
aki munkájában mindig a maximális minőségre törekszik.    

Jarek Obszarski
VELUX Polska Sp. z o.o.
 
Nyolc piacért felelős regionális 
pénzügyi vezetői kinevezése sem-
milyen módon nem befolyásolta 
munkája színvonalát. Jarek lelke-
sen és nyitottan néz szembe az új 
kihívásokkal, és munkatársai teljesítményét illetően is igyek-
szik mindig magasabbra tenni a mércét. Rugalmas, szakma-
ilag elhivatott, a vállalat iránt lojális és találékony, szükség 
esetén pedig mindig kész megosztani másokkal meglátásait, 
és segítséget nyújtani. Jarek Obszarski példaértékű munkát 
végez a változáskezelés terén, és kiválóan tudja motiválni 
munkatársait.

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

A jelenleg minőségellenőrként 
dolgozó Monika gépkezelőként 
kezdett a vállalatnál. Mindenki 
ismeri, munkatársai pedig az üze-
mi tanácsba is beválasztották. A helyi kezdeményezésekben 
szervezőként és résztvevőként is aktív szerepet vállal mind 
a munkahelyen, mind a tágabb közösségben. Odafigyel a  
részletekre, gyorsan tanul, bármit csinál, abban visszakö-
szön szigorú munkafegyelme. Pozitív hozzáállása, bátorító  
mosolya, megbízhatósága és segítőkészsége miatt Monika 
Majewska nagy népszerűségnek örvend kollégái körében. 

Beat Büchler
VELUX Schweiz AG
 
Beat újabb és újabb ötletek kia-
padhatatlan forrása és kitartó  
értékesítő, vérbeli VELUX nagy-
követ. A vállalatnál eltöltött hosszú 
évek alatt egy egészen egyedülálló  
ügyfélkört épített ki, akik mind megbízható és tapasztalt  
partnernek tartják. Mindig tele van eredeti ötletekkel,  
megoldásokkal, és a hatékony munkavégzés érdekében  
mindig kész arra, hogy új technológiákat ismerjen meg. 
Beat Büchler csapatjátékos és megbecsült vitapartner, aki az  
ügyfelek, a munkatársak és a vezetők körében egyaránt nagy 
tiszteletnek örvend.

Uliana Momont
VELUX Ukraine TOV 

Uliana természetes és megnyerő 
viselkedése miatt igazi példakép.  
Nemcsak a VELUX Ukrajna 
főkönyvelője, de három piac re-
gionális pénzügyi vezetője is. 
Rendkívül energikus, mégis alapos, a konstruktív kérdések 
mestere, aki mindig örül az építő jellegű visszajelzéseknek. 
Pozíciójától függetlenül mindig a csapattal közösen ünnepli  
a kimagasló sikereket és eredményeket. Uliana Momont 
széles körben komoly tiszteletnek örvend és munkatársai is  
rendkívül nagyra tartják.

Blandine Bonnici
VKR France (SAS)

A minőségbiztosítási asszisztens-
ként dolgozó Blandine feladata a 
munka- és minőségügyi előírások 
kidolgozása és oktatása. Felké-
szültségéről és elhivatottságáról a 
gyárlátogatások során, a látogatói csoportok vezetőjeként is 
tanúbizonyságot tesz, és fáradhatatlanul építi a vállalat tár-
sadalmi kapcsolatait. Nyitott és energikus személyiségként  
egy igazi ötletgyáros, aki lelkesen vesz részt munkaválla-
lói programok szervezésében. A mindig türelmes és derűs 
Blandine nemcsak szakmailag, de az emberi kapcsolatok  
terén is hozzájárul a remek munkahelyi légkör megőrzéséhez. 

Tommy Albertsen
VELFAC A/S

Kontrollerként dolgozik a vállalat-
nál a dániai Herningben és Hor-
sensben. Munkáját mindig teljes 
odaadással és igényesen végzi,  
legyen szó akár apróbb vagy  
nagyobb horderejű feladatokról. Szakértelmével és az általa  
készített diagramokkal, valamint prezentációival még a  
legbonyolultabb téma is könnyen érthető, amikor új 
vagy meglévő munkatársaknak kell új ismereteket átadni.  
A kollégái körében nagy népszerűségnek örvendő Tom-
my Albertsen kivételes személyiségéről, nagyfokú szakmai  
hozzáértéséről és rendkívüli segítőkészségéről ismert.

Kinga Polack
VELUX Canada Inc.

Kinga munkáját nagy odaadással 
végzi, és a vállalat egyik legrégebbi 
munkatársaként környezetére is 
inspirálóan hat. Feladatköre kü-
lönböző beszerzési, informatikai 
és logisztikai feladatok ellátásától két raktár és egy értékesítési  
iroda működtetéséig terjed. Rendkívül keményen dolgozik,  
munkájában rugalmas és kitartó. Sokrétű szaktudással  
rendelkezik, számára mindig a munkája és a kollégái vannak 
az első helyen. Kinga Polack munkájában önzetlen és szerény, 
szívesen marad a háttérben.

Corinne Millot
VELUX France (SAS) 
 
Marketingmenedzser, a vállalatnál 
eltöltött évek alatt korábbi ter-
mékmenedzseri és jelenlegi mar-
ketingmenedzseri beosztásában  
is tanúbizonyságot tett kez-
deményező-készségéről a VELUX márka franciaországi  
építésében. Lelkes, nagylelkű és nyitott személyiség, aki ha 
részlege sikeres működése érdekében arra szükség van, mindig 
kész „odatenni magát”. Corinne Millot pozitív, elhivatott és  
segítőkész, kollégái mindig számíthatnak rá, és a vállalatnál 
képes bárkivel megtalálni a közös hangot.

Udo Zimmermann 
VELUX Deutschland GmbH

Udo a létesítménygazdálkodási 
csapat tagjaként már régóta kötő-
dik a vállalathoz. A belső költözé-
sek és a karbantartási munkák ter-
vezésekor ő egy megkerülhetetlen 
szakember. A telephely minden négyzetcentiméterét ismeri, 
a hozzá tartozó területek hatékonyabb működéséhez pedig 
számtalan értékes ötlettel járult hozzá. Udo Zimmermann a 
vállalat nagy becsben tartott és megbízható munkatársa, aki 
mindig jókedvű és lelkes, derűs személyiségének köszönhető-
en pedig kellemes hangulatot teremt munkatársai körében.

Bo Therkildsen
VELUX A/S, Østbirk
 
Összeszerelőként kezdett a  
VELUX Cégcsoportnál, majd a 
tervezési iroda munkatársaként a 
fafeldolgozásban szerzett tapaszta-
latát kamatoztatja a vállalat javára.  
Mindennapi munkájában kulcsfontosságú összekötő szerepet  
tölt be a tervezési iroda és a gyártás között, emellett  
fáradhatatlanul dolgozik az adminisztráció csökkentésén.  
Bo behatóan ismeri a VELUX termékeket, kollégáival szilárd, 
megbízható kapcsolatokat alakít ki, segítőkész, és soha nem 
hátrál meg a feladatok előtt.

Jørgen Tang-Jensen 
VELUX A/S, Hørsholm

Már régóta dolgozik a VKR Vál-
lalatcsoport kötelékében, ez idő 
alatt pedig többször is bebizo-
nyította, hogy mennyire fontos 
számára a VELUX és a vállalat 
növekedése. Határozott személyiségű, karizmatikus vezető, 
aki a vállalaton belül és kívül egyaránt nyitott és közvetlen, és 
behatóan ismeri a VELUX Cégcsoport tagjait a világ minden 
táján. Jørgen Tang-Jensen ügyel a részletekre, egyedi meglá-
tásokkal rendelkezik a termékekkel és a piaccal kapcsolatban, 
és számára mindig a VELUX Cégcsoport fejlődése és sikeres 
működése az első.

Urban Sigfridsson 
Svenska Fönster AB

A vevőszolgálati vezetőként 
dolgozó Urban a vállalat egyik 
oszlopos tagja. A legnagyobb 
odafigyelést igénylő ügyfelekkel 
foglalkozik, proaktív erőfeszíté-
seinek köszönhetően pedig az elmúlt években csökkent az  
ügyfélpanaszok száma. Higgadt és összeszedett kiállásával  
erősíti az összefogást és a csapatszellemet munkatársai  
körében, akik földrajzilag egymástól távol lévő helyeken  
dolgoznak. Urban Sigfridsson rendkívül segítőkész, szabad-
idejében pedig önkéntesként vesz részt közössége életében.

Brian Madsen
Thyregod  
Bygningsindustri A/S 

Brian kulcsszerepet játszik olyan 
új, rugalmas megoldások kidolgo-
zásában, amelyekkel egy újszerű 
összeszerelési koncepció a gya-
korlatban is megvalósíthatóvá válik a gyárban. Az összesze-
relési részlegen szerzett gyakorlatát különösen a LEAN és a 
FLOW munkaszervezési elvek alkalmazásában kamatoztat-
ja: innovatív, hatékony és időtakarékos megoldásokkal áll elő, 
tudása és tapasztalata miatt pedig más VELUX gyártóegysé-
geknél is szívesen látott munkatárs. Brian Madsen rendkívül 
energikus személyiség, akit büszkeséggel tölt el, hogy még a 
legösszetettebb feladatokat is képes rendszerbe szervezni és 
egyszerűsíteni. 

A VILLUM KANN RASMUSSEN-DÍJ átadására 1996 óta minden évben sor  
kerül. A díjazottakat az egyes vállalatok jelöltjei közül az Alkalmazotti Alapítvány 
kuratóriuma választja ki. A díjátadóra minden évben január 23-án, Villum Kann 
Rasmussen születésének évfordulóján kerül sor. Az eddigi 23 díjátadón a VKR 
Vállalatcsoport 57 tagvállalatának összesen 278 alkalmazottja részesült az  
elismerésben. 

Az idei díjazottaknak szívből gratulálunk!
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Örömünkre szolgál, hogy idén 14 munkatársunk szerepelhet a Villum 
Kann Rasmussen-díj kitüntetettjei között. A maguk területén és egyéni 
érdemeikkel mindannyian hozzájárultak a VKR Vállalatcsoport Min-
tavállalati célkitűzésének megvalósításához. A díjazottak kiválasztása-
kor az Alkalmazotti Alapítvány Kuratóriuma számára döntő szempont  
volt az elhivatottság, a lojalitás, a minőségközpontú szemlélet,  

a találékonyság, a kezdeményező- és segítőkészség, valamint a min-
dennapi munkavégzés során tanúsított és a munkatársakat is magával  
ragadó lelkesedés. Az ilyen kvalitásokkal rendelkező munkatársak nem  
csupán a VKR Vállalatcsoport sikerének kulcsát jelentik, de nekik  
köszönhetően a Csoport minden tagvállalatánál remek munkahelyi  
hangulat uralkodik.
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Villum Kann Rasmussen

STIg W. JENSEN
A Kuratórium elnöke

A VKR Vállalatcsoport Alkalmazotti Alapítványa

SøREN BJERRE-NIELSEN
A Kuratórium elnöke

VKR Holding A/S

JENS V. KANN-RASMUSSEN 
A Kuratórium elnöke

A VILLUM Alapítvány


