Villum Kann Rasmussen
DÍJ 2019
rendelkező munkatársak nem csupán a VKR Vállalatcsoport sikerének
kulcsát jelentik, de nekik köszönhetően a Csoport minden tagvállalatánál
remek munkahelyi hangulat uralkodik.
A díjátadóra január 23-án, Villum Kann Rasmussen születésének évfordulóján kerül sor. 1996 óta, az eddigi 24 díjátadón a VKR Vállalatcsoport
59 tagvállalatának összesen 293 alkalmazottja részesült az elismerésben.
Az idei díjazottaknak szívből gratulálunk.
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A cégcsoportnál eltöltött hos�szú szolgálati ideje alatt számos
különböző pozíciót betöltött,
ma a VMS Logistics & Operations vezetője. Mindig rendkívül
elhivatott, jellemző rá a nagy fokú motiváltság és az önfegyelem, emellett szerény, jó humorú ember és szorgalmas,
nagy munkabírású, hozzáértő üzleti partner. Szokatlanul jó
a diplomáciai érzéke és a meggyőzőképessége, valamint kiváló kommunikátor. Anders Christensen szakmai igényességét,
elhivatottságát és jó kedélyét mindenki nagyra értékeli.
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A Gelsted Bygningsindustri pénzügyi osztályán kezdte a karrierjét, de 2008-ban a VELUX A/S
koldingi irodájához került, ahol
ma globális folyamatgazdaként
dolgozik. Lojális és szorgalmas munkaerő, eredményei az
egész cégcsoportnak hasznára válnak. Mindig készen áll arra,
hogy kisegítse munkatársait a nehéz helyezetekben – akár
munkával kapcsolatos, akár személyes problémákról legyen
szó. Rune Chr. Schmidt elkötelezett, motivált és mindig
arra törekszik, hogy fejlessze a látóterébe kerülő munkafolyamatokat. Kollégái és az üzleti partnerek nagyra értékelik
a munkáját.

Munkáját a front office-ban kezdte, ma pedig a Svédország déli részét kiszolgáló regionális back office feladatokért felelős. Nagyfokú
odaadása és empátiája, valamint kimagasló szakértelme révén
gyakran megtalálja a megoldást a panaszokkal kapcsolatos
problémákra az ügyfelek, az üzleti partnerek és a cég legnagyobb megelégedésére. Anette Hedvall a szakszervezet aktív
helyi képviselője. Kemény, de fair tárgyalópartner, ami miatt
mind a szakszervezeti tagok, mind a cég képviselői nagyra
tartják.

Már a kezdetekben betöltött gyártósori munkakörében is folyamatosan fejlesztette magát, hogy
számos munkaállomáson dolgozhasson. A gyártósoron
eltöltött számos év után az üvegvágó részlegre került,
ahol napjainkban az egyéni igényekre gyártott üvegekért
felelős. Munkáját szorgalommal, magas minőségben és
elkötelezetten végzi. Pernille Ross Petersen segíti, támogatja a munkatársait, aktív tagja a dolgozói közösségnek és jó
hangulatot teremt maga körül.
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Specializálódott és nagy tudású
rendszerfejlesztő, aki régóta a cégcsoportnál dolgozik. Karrierjét
a VELFAC A/S-nél kezdte; az
IT-szolgáltatások összevonása óta
a DOVISTA IT alkalmazásában áll. Központi szerepet játszik
a cégcsoport termékkonfigurációs megoldásainak tervezésében, és a részletekre fordított figyelme miatt kiválóan teljesít
a komplex feladatokban. Erik Enevoldsent nagyon kedvelik a
munkatársai, mivel készségesen segít nekik a kisebb-nagyobb
technikai problémák megoldásában, megkönnyítve ezzel a
mindennapi munkájukat.

A vállalat alapítása óta operátorként dolgozott a fa alkotóelemek
gyártásában. Széles körű tapasztalatának és ismereteinek nagy hasznát látja jelenlegi munkakörében, kiscsapat koordinátorként.
Nyitott az új ötletekre, és szívesen megosztja tudását mind a
kollégákkal, mind a vezetőkkel. Horváth Károlyné lelkessége,
motiváltsága és energikus személyisége arra ösztönzi a csapatot, hogy minden nap fokozza a teljesítményét.

Gyártási operátorként kezdett a
vállalatnál, később pedig átkerült
a termelési minőség-ellenőrzéshez, ahol jelenleg is dolgozik. Született vezető, aki hallatja a hangját,
ha önkéntesekre van szükség különféle rendezvényekhez vagy
jótékonysági eseményekhez, emellett csapatjátékos is, aki
tudja, hogyan motiválja a kollégáit. Figyelmes és közkedvelt
személyiség, ma pedig már az üzemi tanácsnak is megbecsült
tagja. Anna Rejtová munkájában megbízható és szorgalmas,
emellett mindig kész arra, hogy segítsen kollégáinak.
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Karbantartási koordinátorként
kezdte a karrierjét a vállalat történetének korai időszakában, ma
pedig a vezetőség tagja. Munkájával és személyes életével számos tekintetben példaképül szolgál munkatársainak. Természeténél fogva szerény és nyugodt,
kollégái és beosztottjai tisztelik és nagyra tartják. Személyisége tökéletesen illik a VELUX értékeihez. Martin Guba sosem
feledkezik meg róla, hogy a cég lelke a gyártás, és a feladata is
az, hogy kimagasló színvonalon támogassa a gyártást.

Sok éven át végzett sikeres munkát az értékesítésben, így lett mára
az Észak-Angliáért és Skóciáért
felelős regionális értékesítési menedzser. Elkötelezett a munkája
iránt, fjókedvet teremt maga körül, mindenhol feldobja a
hangulatot, ahová belép. Mindenki kedveli és tiszteli, emellett könnyedén kapcsolatot teremt minden generációval,
tudásszinttel és kultúrával. Bill Kelly nagy erőfeszítéseket tett
annak érdekében, hogy meghonosítsuk a Mintavállalatként
gondolkodást az egész disztribúciós hálózatunkban.

A vállalatnál a pénzügyi osztályon,
kintlévőség-kezelő asszisztensként
kezdett dolgozni; ma már helyi
pénzügyi vezető. Munkáját nagy
fokú igényesség és erőteljes felelősségérzet jellemzi. Számos éven át élvezte a kollégái bizalmát,
és ez az oka annak, hogy ma az üzemi tanácsban is képviselői
megbízatást tölt be. Esther van Rossum elhivatott, lojális és
alapos, kollégái az országában és nemzetközi szinten is nagyra
tartják.

Marketingasszisztensként került
a vállalathoz, és az évek során fejlesztette és kiszélesítette a szakértelmét. Az elért eredményei, valamint a lojalitása, az elhivatottsága
és a találékonysága lehetővé tették, hogy betöltse mostani,
marketingigazgatói pozícióját. Óriási hálózatot alakított
ki dizájner- és építészkörökben. Motiváltságának, szervezőkészségének és kommunikációs érzékének köszönhetően
Haiyan Zang ma már a VELUX-termékek kínai piacon való
értékesítésének ösztönzéséért felelős.
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Nálunk töltött hosszú karrierjét
műszaki asszisztensként kezdte.
Ma a termékfejlesztési részleg
Care & Cost osztályának műszaki
projektvezetője. Minden feladatkörében tudásával, rendszerező-képességével és irányítókészségével járult hozzá a vállalat sikeres működéséhez. Ulla
Kristensen pozitív hozzáállását és a komplikált problémák
egyszerűbb megragadása terén mutatott tehetségét mindenki nagyra értékeli. Az új kihívásokhoz pozitívan közelít, és
munkáját mindig lelkesen végzi.

Jelenleg raktárvezetőként dolgozik, de hosszú nálunk töltött
pályafutását raktárosként kezdte.
Elhivatott, munkáját nagy szorgalommal és magas színvonalon
végzi, és mindenki kedveli az optimista, kedves természete
miatt. Irányítási képességeinek és az alkalmazottak iránti
gondoskodásának köszönhetően a raktár zökkenőmentesen
és biztonságosan üzemel. Kiváló szervező, és magatartásával
példát mutat munkatársainak. Sławek Sacewiczet nagyra becsülik a tapasztalata és a szaktudása miatt, ő pedig készséggel
megosztja az ismereteit mindenkivel.

A tetőablakok alkotóelemeinek
gyártásával foglalkozik. Találékonysága és a szakterületen szerzett széles körű tapasztalata lehetővé teszi, hogy teljes mértékben kihasználja a fa alkotórészek
minőségének optimalizálásában, a hulladéktermelés minimalizálásában és az újrahasznosított faanyagok felhasználásában
rejlő lehetőségeket. Valódi elhivatottság jellemző rá, mindig
kész az extra erőfeszítésre, emellett lelkesség és energia sugárzik a személyéből. Jan Schelde Hansen rendkívül lojális, és
kollégái tisztelete övezi szervezet szerte.

Motiváltságának és kiváló mérnöki képességeinek köszönhetően jelenleg öntési szakértőként
dolgozik a PU részlegnél, ahol
pályafutása elején gépkezelőként kezdett. Az évek során
óriási, más gyártóüzemekre is kiterjedő hálózatot alakított ki
a gyártástervezésen belül. Az üzemi területen tanúsított határozottsága, a gyakorlatias megközelítésmódja, az ismeretek
átadására való hajlandósága és a humorérzéke révén Michał
Wojtakowski mindig remek munkahelyi légkört teremt maga
körül.
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Örömünkre szolgál, hogy idén 15 munkatársunk szerepelhet a Villum
Kann Rasmussen-díj kitüntetettjei között. A maguk területén és egyéni érdemeikkel mindannyian hozzájárultak a VKR Vállalatcsoport mintavállalati
célkitűzésének megvalósításához. A díjazottakat az egyes vállalatok javaslatai alapján az Alkalmazotti Alapítvány kuratóriuma választja ki. A kiválasztás
során döntő szempont volt az elhivatottság, a lojalitás, az elvégzett munka
mennyisége és minősége, a találékonyság, a kezdeményező- és segítőkészség,
valamint a munkatársakat is magával ragadó lelkesedés. Az ilyen kvalitásokkal

