Villum Kann Rasmussen
CENA 2019
nadšení pro každodenní práci. Díky takovýmto zaměstnancům jsou firmy
ve skupině VKR skvělým pracovištěm.
Cena se uděluje 23. ledna, u příležitosti nedožitých narozenin Villum Kann
Rasmussena. Od roku 1996 byly ceny udělovány 24krát a obdrželo je celkem
293 zaměstnanců napříč všemi 59 firmami ve skupině VKR z celého světa.
Laureátům ceny srdečně blahopřejeme.

Michel Langrand

Jens V. Kann-Rasmussen

Søren Bjerre-Nielsen

Předseda představenstva
Nadace zaměstnanců skupiny VKR

Předseda představenstva
fond VILLUM FONDEN

Předseda představenstva
VKR Holding A/S

Anders Christensen

Anette Hedvall

VELUX A/S, Hørsholm

Mockfjärds
Fönstermästaren AB

Pernille Ross
Petersen
Velterm A/S/VELUX A/S,
Brædstrup

Rune Chr. Schmidt
VELUX A/S, Kolding

Během svého dlouhého působení
ve skupině pracoval na různých
pozicích. Nyní řídí divizi VMS
Logistics & Operations. Je neustále velmi oddaný, má silný tah
na branku a disciplínu. Je skromný, vždy dobře naladěný a
pečlivý, tvrdě pracuje a je kompetentním obchodním partnerem. Má neobyčejné diplomatické dovednosti, politický cit
a schopnosti skvělého komunikátora. Vysoké profesionální
standardy, oddanost a dobrou náladu Anderse Christensena
oceňují všichni, kdo ho znají.

Začínala na recepci a dnes je zodpovědná za regionální kancelář,
která poskytuje služby pro celý jih
Švédska. Díky svému odhodlání,
empatii a dovednostem se jí při řešení stížností často daří najít
způsob, se kterým jsou spokojeni zákazníci, obchodní partneři i společnost. Anette Hedvallová je aktivní místní zástupkyní odborů a velmi si jí váží členové i společnost, protože je
přísným, ale spravedlivým partnerem.

Od počátku své kariéry ve výrobě
byla vyškolena k obsluze různých
pracovních stanic. Po mnoha letech ve výrobě postoupila na oddělení řezání skla, kde je nyní
zodpovědná za zakázkovou výrobu. Svou práci vykonává
s důslednou péčí, vysokou kvalitou a odhodláním. Pernille
Ross Petersenová pomáhá svým kolegům a stará se o ně, je
aktivní v klubu zaměstnanců a podporuje dobrou atmosféru.

Svou kariéru začal ve finančním
oddělení společnosti Gelsted
Bygningsindustri, ale v roce 2008
přešel do společnosti VELUX
A/S, Kolding, kde dnes pracuje jako vlastník globálních procesů. Pracuje věrně a tvrdě,
vytváří výsledky, které prospívají celé skupině. Je vždy
ochoten pomáhat svým kolegům v obtížných situacích – ať
jde o záležitosti pracovní či osobní. Rune Chr. Schmidt je
odhodlaný a motivovaný a usiluje o zlepšování pracovních
procesů, kterými se zabývá. Kolegové a obchodní partneři
si ho velmi cení.

Erik Enevoldsen

Károlyné Horváth

Anna Rejtová

Michał Wojtakowski

DOVISTA A/S, Herning

VELUX Magyarország
LKR Kft.

BKR ČR, s.r.o.

NM Polska Sp. z o.o.,
Namysłów

Je dlouholetým specializovaným
a kvalifikovaným vývojářem systémů, který svou kariéru zahájil
ve společnosti VELFAC A/S; a
od fúze IT služeb pracuje ve společnosti DOVISTA IT. Je také ústředním architektem řešení
pro konfigurace produktů ve skupině a díky svému smyslu
pro detail vyniká ve složitých úkolech. Erik Enevoldsen je
mimořádně oblíbený a ochotně pomáhá svým kolegům řešit
malé i velké technické problémy a usnadňuje jim práci.

Pracuje pro společnost od jejího založení, jako operátorka ve
výrobě dřevěných součástí. Má
rozsáhlé zkušenosti a vynikající
znalosti, které jsou užitečné v její současné roli koordinátorky malé skupiny. Je otevřená a s potěšením se o své znalosti
dělí s kolegy a vedoucími. Nadšení, motivace a energická
osobnost Károlyné Horváthové povzbuzují celou skupinu a
její výkon se každým dnem zlepšuje.

Začala pracovat jako operátor
ve výrobě a později přešla do
výstupní kontroly kvality, kde
stále pracuje. Je přirozenou vůdčí osobností, která vždy nabídne dobrovolnou práci při různých akcích nebo pro charitu.
Je týmovým hráčem a umí k zapojení motivovat i své
kolegy. Jako jeden z ambasadorů z řad zaměstnanců pomáhá zlepšovat BKR ČR. Anna Rejtová je nápaditá, pečlivá a
je vždy připravena pomoci kolegům.

Díky své motivaci a skvělým
technickým znalostem pracuje
v současné době jako odborník
na odlévání v oddělení PU, kde
začínal jako operátor. Během let vytvořil v oblasti výrobních technologií rozsáhlou síť, která se rozšířila i na další
výrobní podniky. Neustále se pohybuje po dílnách, má praktický přístup, nabízí své zkušenosti i smysl pro humor. Michał
Wojtakowski vždy vytváří skvělou pracovní atmosféru.

Martin Guba

Bill Kelly

Esther van Rossum

Haiyan Zang

Partizánske Building
Components - SK s.r.o.

Rationel Windows (UK) Ltd.

VELUX Nederland B.V.

VELUX (China) Co., Ltd.

Řadu let slavil úspěchy v obchodním oddělení a dnes je regionálním obchodním vedoucím pro
sever Anglie a Skotsko. Je odhodlaný, přináší čerstvé myšlenky, a
když vejde do místnosti, vždy ji rozzáří. Je velmi oblíbený a
všichni ho respektují. Dokáže snadno komunikovat s lidmi
všech generací, znalostí a kultur. Bill Kelly věnoval obrovské úsilí šíření principů modelové společnosti v celé naší
distribuční síti.

Do společnosti nastoupila jako
asistentka kontroly úvěrů ve finančním oddělení a dnes pracuje jako místní finanční vedoucí.
Při své práci vyznává ambiciózní standardy a má silný smysl pro zodpovědnost. Po dlouhá
léta se těší důvěře svých kolegů, a proto je dnes zastoupena
v Radě zaměstnanců. Esther van Rossumová je oddaná, věrná
a pečlivá pracovnice a kolegové po celém světě si jí velmi váží.

Do společnosti nastoupila jako
marketingová asistentka a během
let vylepšila a rozšířila své dovednosti. Dlouhý seznam úspěchů a
loajalita, odhodlání a vynalézavost ji přivedly na současnou pozici marketingové ředitelky.
Vytvořila významnou síť designérů a architektů. Díky silnému tahu na branku, koordinaci a komunikačním schopnostem nyní podporuje prodej výrobků VELUX na čínském
trhu.

Jan Schelde Hansen

Ulla Kristensen

Sławek Sacewicz

Skærbæk
Bygningsindustri A/S

VELUX A/S, Skjern

DOVISTA Polska Sp. z o.o.

Svou dlouholetou kariéru zahájila na pozici technické asistentky. Dnes je vedoucí technických
projektů v oddělení vývoje produktů – Care & Cost. Ve všech
svých funkcích vždy přispívala svými znalostmi, strukturovaným přístupem a kontrolou. Ulla Kristensenová je vysoce
oceňována za pozitivní přístup a schopnost zjednodušit komplikované problémy. Nové výzvy řeší s pozitivním přístupem
a práci se věnuje s nadšením.

Pracuje jako vedoucí skladu, ale
kariéru zahájil na pozici skladníka. Je oddaný, tvrdě pracuje
a poskytuje kvalitní služby. Všichni mají rádi jeho optimistickou
a milou povahu. Díky jeho manažerským dovednostem
a péči o pracovníky funguje sklad hladce a bezpečně.
Je skvělým organizátorem a dobrým příkladem. Sławek
Sacewicz je respektován a oceňován za své zkušenosti
a znalosti, které ochotně sdílí se všemi ostatními.

Svou kariéru zahájil jako koordinátor údržby už v době, kdy
společnost vznikala. Dnes je součástí vedení. V mnoha aspektech
profesního a osobního života představuje vzorový příklad.
Má skromnou a klidnou povahu a je velmi respektovaným a
oceňovaným kolegou a vedoucím. Jeho osobnost dokonale
ladí s hodnotami firmy VELUX. Martin Guba nikdy
nezapomíná na to, že základem podnikání je výroba, a jeho
rolí je poskytovat výrobě dokonalou podporu.

Pracuje ve výrobě komponentů
pro střešní okna. Díky své vynalézavosti a rozsáhlým znalostem
v oboru usiluje o plné využití
potenciálu pro optimalizaci kvality dřevěných komponentů,
minimalizaci odpadu a využití recyklovaného dřeva. Je
skutečně oddaný, vždy je připraven udělat něco navíc a
vyzařuje z něj nadšení a energie. Jan Schelde Hansen je
mimořádně loajální a je respektován kolegy v celé firmě.
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Letos budeme s velkým potěšením udělovat cenu Villum Kann Rasmussena
patnácti zaměstnancům, kteří svým jedinečným způsobem –přispěli k
realizaci cíle skupiny VKR být modelovou firmou. Nositele ceny vybírá
s právní rada zaměstnanecké nadace na základě doporučení jednotlivých
firem. Správní rada se při výběru laureátů zajímala o jejich nasazení, loajalitu,
důraz na kvalitu, důvtip, iniciativu, ochotu pomáhat kolegům a nakažlivé

