
Jan Schelde Hansen
Skærbæk  
Bygningsindustri A/S

Pracuje przy produkcji elementów 
okien dachowych. Dzięki przed-
siębiorczości i dogłębnej znajo-
mości swojej dziedziny potrafi w 
pełni wykorzystać potencjał w zakresie optymalizacji jakości 
elementów drewnianych, minimalizowania odpadów i wyko-
rzystania drewna z recyklingu. Autentycznie zaangażowany i 
zawsze gotowy do ciężkiej pracy Jan Schelde Hansen promie-
niuje entuzjazmem i energią. Jest niezwykle lojalny i cieszy 
się szacunkiem wśród współpracowników w całej organizacji.

Sławek Sacewicz
DOVISTA Polska Sp. z o.o.
 
Obecnie pracuje na stanowisku 
brygadzisty magazynu, ale przed 
laty zaczynał swoją karierę jako 
magazynier. Jest zaangażowany, 
pracowity i doskonale wywiązu-
je się ze swoich obowiązków. Jest lubiany przez wszystkich  
za optymizm i uprzejmość. Dzięki jego umiejętnościom  
administracyjnym i dbałości o pracowników magazyn działa  
bezpiecznie i bez przestojów. Sławek Sacewicz jest świetnym  
organizatorem i wzorem dla innych. Współpracownicy  
szanują i cenią jego doświadczenie i specjalistyczną wiedzę, 
którymi chętnie dzieli się z innymi. 

Bill Kelly
Rationel Windows (UK) Ltd. 

Od wielu lat z sukcesami pracuje 
w dziale sprzedaży. Obecnie pełni 
funkcję kierownika ds. sprzedaży  
w regionie północnej Anglii i 
Szkocji. Jego zaangażowanie i 
świeże spojrzenie doskonale wpływa na współpracowników.  
Lubiany i ceniony przez wszystkich, Bill Kelly łatwo  
nawiązuje kontakty z ludźmi niezależnie od ich wieku,  
kompetencji i obszaru kulturowego. Aktywnie działał na  
rzecz wprowadzenia podejścia opartego na modelu firmy  
w naszej sieci dystrybucji. 

Martin Guba
Partizánske Building  
Components - SK s.r.o.
 
Rozpoczął karierę jako koordyna-
tor ds. konserwacji w początko-
wym okresie działalności firmy. 
Obecnie zajmuje stanowisko kie-
rownicze. Jest wzorem do naśladowania w wielu aspektach 
życia zawodowego i osobistego. Z natury skromny i spokojny,  
Martin Guba jest szanowany i wysoko ceniony przez  
współpracowników i kierownictwo. Jego osobowość dosko-
nale współgra z wartościami firmy VELUX. Martin Guba 
nigdy nie zapomina, że sercem naszej firmy jest produkcja, 
której zapewnia doskonałe wsparcie.

Anna Rejtová
BKR  ČR, s.r.o. 

Rozpoczęła pracę jako operator 
produkcji, a następnie przeniosła  
się do działu kontroli jakości,  
w którym pracuje do dziś. Jest na-
turalnym liderem, który aktywnie 
działa, gdy potrzebni są wolontariusze na wydarzenia spe-
cjalne lub charytatywne. Świetnie odnajduje się w zespole i  
potrafi zmotywować inne osoby. Jest taktowna i lubiana. Jest 
także cenionym członkiem Rady Pracowniczej. W pracy  
zawodowej Anna Rejtová jest solidna i staranna oraz zawsze 
gotowa do pomocy współpracownikom. 

Erik Enevoldsen
DOVISTA A/S, Herning

Specjalista z długoletnim do-
świadczeniem i wykwalifikowa-
ny deweloper systemów, który 
rozpoczął swoją karierę w firmie  
VELFAC A/S. Po fuzji usług 
IT rozpoczął pracę w firmie DOVISTA IT. Pełni funkcję  
centralnego architekta rozwiązań do konfiguracji produk-
tów Grupy. Jego zamiłowanie do precyzji przekłada się na  
doskonałe wyniki w wielu zadaniach o wysokim poziomie 
złożoności. Erik Enevoldsen cieszy się dużą popularnością 
wśród współpracowników i chętnie pomaga im w rozwią-
zywaniu mniejszych i większych problemów technicznych  
dotyczących codziennego funkcjonowania firmy.

Anders Christensen 
VELUX A/S, Hørsholm

Przez wiele lat pracy w Grupie zaj-
mował różne stanowiska. Obecnie 
jest dyrektorem ds. logistyki i ope-
racji VMS. Silnie zaangażowany i 
wyróżniający się wysoką motywa-
cją i samodyscypliną, Anders Christensen jest osobą skromną 
i pogodną. Dał się poznać jako pracowity, sumienny i kom-
petentny partner biznesowy. Odznacza się niezwykłym talen-
tem dyplomatycznym, zmysłem politycznym i umiejętnością 
sprawnej komunikacji. Jego wysokie standardy zawodowe,  
zaangażowanie i pogoda ducha są cenione przez szerokie  
grono współpracowników.

Anette Hedvall
Mockfjärds  
Fönstermästaren AB

Zaczynała pracę w firmie od ob-
sługi klienta. Obecnie odpowiada 
za zaplecze administracyjne obsłu-
gujące region południowej Szwe-
cji. Dzięki swoim umiejętnościom, zaangażowaniu i empatii 
często znajduje rozwiązania problemów, które przynoszą  
zadowolenie klientów, partnerów biznesowych i firmy.  
Anette Hedvall aktywnie działa jako lokalna przedstawiciel-
ka związku zawodowego i jest wysoko ceniona — zarówno 
przez jego członków, jak i firmę — za poważne, lecz uczciwe 
podejście negocjacyjne.

Rune Chr. Schmidt
VELUX A/S, Kolding

Rozpoczął karierę w dziale finan-
sów w firmie Gelsted Bygningsin-
dustri, ale w 2008 r. przeniósł się 
do firmy VELUX A/S w Kolding, 
gdzie obecnie pełni funkcję glo-
balnego właściciela procesu. Jego lojalność i ciężka praca 
przynoszą korzyści całej Grupie. Jest zawsze gotowy służyć 
współpracownikom pomocą w trudnych sytuacjach —  
zarówno zawodowych, jak i prywatnych. Rune Chr. Schmidt 
wyróżnia się zaangażowaniem, wysoką motywacją i dążeniem 
do doskonalenia procesów roboczych. Jest ceniony przez 
współpracowników i partnerów biznesowych. 

Ulla Kristensen
VELUX A/S, Skjern 
 
Swoją długoletnią karierę rozpo-
częła jako asystent ds. technicz-
nych. Obecnie jest dyrektorem ds. 
projektów technicznych w dziale 
rozwoju produktu, w pionie 
obsługi i kosztów. Jej doświadczenie zawodowe oraz umie-
jętności w zakresie budowania struktury i kontroli okazały  
się przydatne na wszystkich zajmowanych przez nią stano-
wiskach. Ulla Kristensen jest wysoko ceniona za pozytywne 
nastawienie i umiejętność znajdowania prostych rozwiązań  
złożonych problemów. Do nowych wyzwań podchodzi  
pozytywnie i z entuzjazmem.  

Haiyan Zang
VELUX (China) Co., Ltd.
 
Rozpoczęła pracę w firmie jako 
asystent ds. marketingu i przez 
kolejne lata podnosiła i rozszerza-
ła swoje kwalifikacje. Długa lista 
osiągnięć, jak również lojalność, 
zaangażowanie i przedsiębiorczość zapewniły jej obecne  
stanowisko dyrektora ds. marketingu. Bogata sieć kontak-
tów z projektantami i architektami oraz silna motywacja, 
dobra koordynacja i umiejętności komunikacyjne pozwalają  
Haiyan Zang skutecznie promować sprzedaż produktów  
VELUX na chińskim rynku. 

Michał Wojtakowski 
NM Polska Sp. z o.o.,  
Namysłów

Dzięki swojej motywacji i wy-
sokim kompetencjom inżynie-
ryjnym pełni obecnie funkcję 
specjalisty ds. profilów w dziale 
PU, w którym zaczynał pracę jako operator maszyn. Przez 
wiele lat pracy Michał Wojtakowski nawiązał liczne kontakty  
w branży inżynierii produkcji obejmujące wiele firm produk-
cyjnych. Jego silna osobowość, praktyczne podejście, chęć do 
dzielenia się wiedzą i poczucie humoru zawsze gwarantują 
dobrą atmosferę w zespole.

Esther van Rossum 
VELUX Nederland B.V.

Rozpoczęła pracę w firmie na 
stanowisku asystenta ds. kontroli 
kredytów w dziale finansowym. 
Obecnie pełni funkcję kierow-
nika finansowego. W pracy wy-
różnia się wysokimi standardami i silnym poczuciem od-
powiedzialności. Od wielu lat cieszy się zaufaniem swoich 
współpracowników, dlatego pełni obecnie rolę członka Rady 
Pracowniczej. Zaangażowanie, lojalność i staranność Esther 
van Rossum wysoko cenią jej współpracownicy w oddziałach 
krajowych i na świecie.

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

Od momentu, gdy rozpoczęła 
pracę w dziale produkcji, odbyła 
liczne szkolenia w zakresie ob-
sługi różnych stanowisk roboczych. Po wielu latach pracy 
przy produkcji uzyskała przeniesienie do działu cięcia szkła, 
gdzie obecnie odpowiada za produkcję niestandardową, 
pełniąc funkcję wymagającą staranności, wysokiej jakości i  
zaangażowania. Pernille Ross Petersen wspiera i troszczy  
się o współpracowników, aktywnie działa w klubie pracowni-
czym i zawsze wprowadza ze sobą dobrą atmosferę. 

Károlyné Horváth
VELUX Magyarország  
LKR Kft.

Od momentu powstania firmy 
pracuje jako operator produkcji 
elementów drewnianych. Swoje 
bogate doświadczenie i rozległą  
wiedzę dobrze wykorzystuje na obecnie zajmowanym  
stanowisku koordynatora małego zespołu. Károlyné Horváth 
ma otwarty umysł i chętnie dzieli się wiedzą ze współpracow-
nikami i kierownikami. Jej entuzjazm, motywacja i promie-
niująca energią osobowość stanowią zachętę dla zespołu do 
codziennego podnoszenia wydajności.

MICHEL LAnGRAnD 
Prezes Zarządu 

Fundacja Pracownicza Grupy VKR

SøREn BJERRE-nIELSEn
Prezes Zarządu    

VKR Holding A/S

JEnS V. KAnn-RASMUSSEn 
Prezes Zarządu 

Fundacja VILLUM FOnDEn
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Villum Kann Rasmussen 
naGRODa 2019
Jesteśmy szczęśliwi, że możemy w tym roku przyznać nAGRODĘ  
VILLUMA KAnn RASMUSSEnA piętnastu pracownikom, z których  
każdy w szczególny sposób przyczynił się do realizacji założeń Przed-
siębiorstwa Modelowego Grupy VKR. Laureaci nagrody zostali wy-
brani przez Zarząd Fundacji Pracowniczej na podstawie rekomendacji  
poszczególnych spółek. W procesie wyboru kandydatów Zarząd zwracał 
uwagę na takie cechy, jak zaangażowanie, lojalność, sumienność i dbałość o  
jakość, innowacyjność, inicjatywa, uczynność wobec współpracowników oraz  

zaraźliwy entuzjazm w codziennej pracy. Pracownicy, którzy uosabiają te  
cechy, budują sukces Grupy VKR i sprawiają, że każde z jej przedsiębiorstw 
jest wspaniałym miejscem pracy. 
nagroda wręczana jest 23 stycznia, w rocznicę urodzin Villuma Kann  
Rasmussena. Od 1996 r. nagroda została przyznana 24 razy łącznie 293 pra-
cownikom w 59 spółkach Grupy VKR na całym świecie. 

Serdecznie gratulujemy zdobywcom nagrody.


