
CENA 2020
Je nám velkým potěšením, že můžeme i tento rok udělit čtrnác-
ti zaměstnancům cenu VILLUMA KANNA RASMUSSENA. 
Obdrží ji za své výjimečné přispění tomu, aby skupina VKR do-
sáhla svého cíle stát se modelovou společností. Příjemce tohoto 
ocenění vybírá rada Zaměstnanecké Nadace na základě nominací 
jednotlivých společností skupiny VKR. Při výběru letošních pří-
jemců ocenění se rada zaměřovala na pracovní nasazení, loajalitu, 
konstruktivní myšlení, vynalézavost, iniciativu, vstřícnost vůči 
kolegům a nadšení pro každodenní práci, které se přenáší i na 
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ostatní kolegy. Zaměstnanci, kteří se těmito vlastnostmi vyzna-
čují, pomáhají skupině VKR dosahovat úspěchů a díky nim se ve 
společnosti dobře pracuje.

Tato cena se od roku 1996 uděluje v den narozenin Villuma 
Kanna Rasmussena, které by připadly na 23. ledna. Tuto cenu 
obdrželo v rámci 25 udělování, která zatím proběhla, celkově 
307 zaměstnanců ze 61 společností skupiny VKR z celého světa. 
Držitelům tohoto ocenění za tento rok upřímně blahopřejeme.
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Frank Hyldal 
Bech-Sørensen
VELFAC A/S,
Ringkøbing

Své rozsáhlé prodejní zkušenosti úspěšně uplatnil na pozicích 
vedoucího oddělení a vedoucího týmu společnosti. Všichni 
si ho velice váží za inspiraci a energii, kterou umí předávat 
svému týmu, i za rozsáhlé zkušenosti v oblasti odborného 
poradenství klientům. O svoje zkušenosti se dělí s druhými, 
takže je neocenitelný při zaškolování nových zaměstnanců. 
K některým jeho typickým vlastnostem patří konstruktivní 
myšlení, správný úsudek a schopnost různých úhlů pohledu. 

Zoltán Egyed
VELUX Magyarország 
LKR Kft.

Jeho osobnost, která si získá každého, a znalosti logistiky 
hotových výrobků z něj činí přirozeného mentora, na 
kterého se může každý obrátit. Velkou hnací silou jsou pro 
něj osobní rozvoj, sdílení znalostí a školení spolupracov-
níků. Má rozsáhlou národní i mezinárodní síť kontaktů a v 
rámci skupiny je vysoce respektován za svou odbornost. Se 
svým týmem dokáže dovést práci úspěšně do konce a snaží 
se, aby z pracoviště bylo skvělé místo k životu. Vyznačuje se 
vyrovnaností a zvládáním situací pod tlakem.

Birte Eriksen
A/S Østbirk 
Bygningsindustri

Je vynalézavá a empatická, pro své kolegy chce jen to nej-
lepší a dokáže se snadno vžít do jejich situace. Protože má 
tah na branku a v podnikání se skvěle vyzná, dokáže se 
zapojit do hry tam, kde může něčím přispět, a postará se, 
aby všechno běželo jako na drátku. Je zkušenou uživatel-
kou mnoha aplikací a kolegům ochotně pomáhá s řešením 
problémů a vylepšeními s cílem rozvíjet organizaci. Má 
pozitivní přístup a ve společnosti je velice oblíbená.

Egil Aarnes
VELUX Norge AS

Jako odborně proškolený tesař je často na stavbách, kde 
čerpá ze svých rozsáhlých znalostí a pomáhá se složitými 
montážemi oken. Pracuje jako regionální manažer zodpo-
vědný za největší prodejní region v Norsku. Kromě pro-
deje a poprodejního servisu zahrnuje jeho práce i účast 
na prodejních akcích a školeních montérů. Jeho pozitivní 
osobnost, nesmírná vstřícnost a pozitivní přístup z něj činí 
velmi váženého kolegu a obchodního partnera. 

Sławomir 
Głowacki
NB Polska Sp. z o.o. 
(W)

Pracuje jako automatizační technik a opravář ve výrobní 
divizi. Protože se v technice skvěle vyzná, dokáže „jako 
mávnutím kouzelným proutkem“ najít v případě poruchy 
řešení, aby všechno zase bezproblémově fungovalo. Jeho 
technických schopností, vynalézavosti a schopnosti osob-
ního rozvoje si všichni velice cení a má z nich prospěch celá 
společnost. Jeho úsilí vyústilo v úspory energie, zlepšení 
kvality a zvýšení bezpečnosti práce a jako mentor nových 
zaměstnanců je neocenitelným ambasadorem.

Joan Ørbæk 
Hansen
Rationel Vinduer A/S 

Je nositelkou dynamické kultury, je otevřená změnám a je 
v rámci skupiny DOVISTA schopna překlenout rozmanité 
kultury. V oddělení komunikace se cítí jako ryba ve vodě, 
protože se vyznačuje schopností všímat si drobných nuancí 
v jazyce. Její schopnost všímat si detailů se věrně odráží 
v řadě pestrých pracovních úkonů, které má na starosti. 
Je velmi oblíbená, úžasně zaměřená na služby ve velkém i 
malém měřítku a má pozitivní, umírněný a klidný způsob, 
jak zajistit, aby se na nic a na nikoho nezapomnělo.

Christer 
Lundqvist
Snidex AB

Má rozsáhlé znalosti a odborné znalosti v oblasti procesů 
výroby oken, které získal v rámci svého neutuchajícího 
dlouhodobého úsilí na pozici zaměstnance výroby společ-
nosti. V průběhu let přispěl mnoha užitečnými návrhy a 
aktivitami na zlepšení. Na zaměstnance, kteří mají to štěstí 
a mohou s ním pracovat, přenáší své nadšení a odhodlání. 
Dokáže druhým skvěle pomoct, je skvělým kolegou a neo-
chvějným propagátorem hodnot a produktů skupiny. 

Alexander 
Bengtson 
Løvendorf
THE VELUX 
FOUNDATIONS

Jako IT manažer odpovědný za lokální systémy nada-
cí THE VELUX FOUNDATIONS a za styk s divizí IT 
skupiny si vytvořil rozsáhlou interní a externí síť spolupra-
covníků. Překračuje požadavky, které vyplývají z jeho pra-
covní pozice, zejména v oblastech plánování a spolupráce. 
Profesních výzev se ujímá s nadšením, je důkladný a ori-
entovaný na řešení, má pozitivní přístup a dokáže druhým 
skvěle pomoci. Je efektivním lídrem, kolegou s úžasnou 
mírou angažovanosti a jeho energie a hudební nadání při-
spívají k pozitivní atmosféře na pracovišti.

Ian Mcrae
VELUX Company Ltd.

Ve společnosti VELUX řadu let pracoval na pozici ser-
visního technika a z předchozích zaměstnání si odnesl 
zkušenosti ze stavebnictví, takže pro klienty i kolegy před-
stavuje neocenitelnou studnici vědomostí. Těží ze své schop- 
nosti rychle řešit problémy. Přináší řešení, která skvěle  
fungují v reálné praxi. Jedná se o velice známého a respek-
tovaného kolegu, který se chopí každé příležitosti k rozvoji 
ostatních. Jeho nadšení, které se přenáší i na ostatní, je při 
veškeré komunikaci tím to, co ho odlišuje od ostatních.

Milan Havel
VELUX Česká 
republika, s.r.o.

Během své dlouhé kariéry ve společnosti pracuje jako regi-
onální manažer prodeje. Snaží se být nejlepším obchodním 
zástupcem v očích svých klientů i kolegů. Za své nesmírné 
nasazení, pracovitost a vstřícnost se mezi klienty a kolegy 
těší velké úctě. Jeho pozitivní energie, smysl pro odpověd-
nost a loajalita inspirují všechny kolem něj, a to v soukro-
mé i pracovní sféře. Své povinnosti vykonává s neutuchají-
cím nadšením a je příkladným vzorem pro své okolí.

Gitte 
Hemmingsen
VKR Holding A/S

V rámci své dlouhé kariéry ve skupině VKR byla její hlavní 
pracovní náplní práce s lidmi, a to jak v rmci personál-
ního oddělení, tak na pozici vedoucí sekretariátu Nadace 
zaměstnanců. Ke své práci přistupuje s odhodláním a sys-
tematičností. Každý den prokazuje svoji osobní i profesio-
nální integritu. Pomáhat druhým jí přináší velkou radost, 
a když přijde na nové iniciativy, aktivně pracuje na řešení. 
Její loajalita a profesní silné stránky jsou vysoce respekto-
vány. Všichni si také cení jejího pozitivního a laskavého 
jednání s kolegy, přáteli i rodinou.

Yves Joly
Velsol France S.A.S.

Začínal jako řidič vysokozdvižného vozíku a v současné 
době pracuje na pozici asistenta v logistickém oddělení. Je 
členem týmu interního auditu v oblasti bezpečnosti, kva-
lity, životního prostředí a energie. Ve své každodenní práci 
se věnuje řešení problémů a stará se o dodržování postu-
pů a norem. Jeho pozitivní povaha, nadšení a přirozené 
schopnosti lídra z něj činí vynikajícího mentora nových 
zaměstnanců. Rád pracuje s lidmi a problémy a těší se vel-
ké úctě mezi svými kolegy a obchodními partnery.

Jean Michel Noël
KH-SK France S.A.S., 
Marnay

Po otevření továrny patřil mezi jedny z prvních pracovníků 
ve výrobě, takže měl v rámci divize výroby příslušenství 
klíčovou úlohu v rámci ovlivňování a zavádění procesů a 
strojů. Je to optimistický, veselý a kompetentní zaměst-
nanec, který rozvíjí vlastní dovednosti, aby udržel krok s 
novými, náročnějšími úkoly. Jako pořadatel společenských 
akcí, které měly za cíl podpořit pocit sounáležitosti mezi 
oběma pobočkami společnosti, dokázal zázračně podpořit 
týmového ducha zaměstnanců. Je důkladný a spolehlivý a 
jeho kolegové i vedení ho velice respektují.

Wim Verreydt
VELUX Belgium S.A.

Na své pozici servisního technika se mu skvěle hodí jeho 
truhlářské dovednosti a technické a administrativní schop-
nosti. Je týmovým hráčem, který je vždy připraven pomo-
ci, přestože je pořád někde na cestách, aby mohl našim zá-
kazníkům zajišťovat vynikající služby. Když je v kanceláři, 
využívá této příležitosti k projednání všech problémů s ko-
legy, kteří tak získávají cenné informace o trhu a důležitou 
zpětnou vazbu o produktech. Jedná se o velice vynaléza-
vého zaměstnance, který dokáže přicházet s novými způso-
by, jak propagovat značku VELUX.


