
PRISEN 2020
Vi glæder os over i år at uddele VILLUM KANN RASMUSSEN 
PRISEN til fjorten medarbejdere, der ud fra den enkeltes forud-
sætninger hver på sin måde har ydet noget særligt for at virkeliggøre 
Mønstervirksomhedsmålsætningen for VKR Gruppen. Prismod-
tagerne udvælges af Medarbejderfondens bestyrelse efter indstil-
ling af de enkelte selskaber. I udvælgelsen lægger bestyrelsen vægt 
på blandt andet engagement, loyalitet, en stor og kvalitetsbetonet 
arbejdsindsats, idérigdom, initiativ, hjælpsomhed over for kolleger 
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og smittende arbejdsglæde. Det er den type medarbejdere, der gør 
VKR Gruppen til en stærk virksomhed og en god arbejdsplads.

Siden 1996 er prisen blevet uddelt i forbindelse med Villum Kann 
Rasmussens fødselsdag den 23. januar. I alt 307 medarbejdere for-
delt på 61 af VKR Gruppens selskaber verden over har modtaget 
prisen de 25 gange, den er blevet uddelt. Vi ønsker prismodtager-
ne hjertelig tillykke.
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Frank Hyldal 
Bech-Sørensen
VELFAC A/S,
Ringkøbing

Har med succes anvendt sin brede salgserfaring i sine jobs 
dels som afdelingsleder og dels som teamleder i selskabet. 
Han er en vellidt og højt respekteret inspirator og drivkraft 
for sit team og en erfaren og fagligt dygtig rådgiver for 
kunderne. Han deler gerne ud af sine erfaringer, hvilket er 
uvurderligt ved oplæring af nye medarbejdere. Kvalitetsbe- 
vidst, nuanceret i sine holdninger og god til at se en sag fra 
flere vinkler er nogle af de egenskaber, der kendetegner ham. 

Zoltán Egyed
VELUX Magyarország 
LKR Kft.

Hans vindende personlighed og store viden indenfor fær-
digvaretransport gør ham til en naturlig mentor, som alle 
henvender sig til. Selvudvikling, videndeling med og ud-
dannelse af kollegerne er en stor drivkraft for ham. Han 
har et stort nationalt og internationalt netværk, og i fir-
magruppen er han højt respekteret for sin ekspertviden. 
Med ro og overblik selv i pressede situationer løser han 
opgaverne med sit team og gør arbejdspladsen til et godt 
sted at være.

Birte Eriksen
A/S Østbirk 
Bygningsindustri

Hun er en stærk og empatisk person, som vil sine kolleger 
det bedste og har føling med, hvordan de har det. Med sit 
personlige overskud og forretningsmæssige overblik byder 
hun ind dér, hvor hun kan gøre en forskel og bidrage til, 
at alting kører gnidningsfrit. Hun er superbruger på rigtig 
mange værktøjer, og hun hjælper gerne kolleger med pro- 
blemløsninger og forbedringer for at være med til at ud-
vikle organisationen. Hun er et positivt menneske, der er 
yderst vellidt i organisationen.

Egil Aarnes
VELUX Norge AS

Som uddannet tømrer er han ofte på byggepladser, hvor 
han med sin store fagekspertise assisterer ved komplekse 
vinduesinstallationer. Han er regionschef med ansvar for 
det største salgsområde i Norge; ud over salg og opfølgning 
indebærer jobbet også deltagelse i forhandlerarrangement-
er samt undervisning af håndværkere. Hans gode humør, 
store hjælpsomhed og positive indstilling gør ham til en 
meget afholdt kollega og samarbejdspartner. 

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

Er automatiktekniker og reparatør i produktionen. Hans 
store viden om og indsigt i de forskellige maskiner gør, at 
han ved maskinstop altid finder en løsning og ”som ved 
et trylleslag” får maskinerne til at køre igen. Han er højt 
respekteret for sin faglighed, iderigdom og selvudvikling, 
som er til gavn for hele virksomheden. Hans indsats har 
ført til energibesparelser, kvalitetsforbedringer og øget ar-
bejdssikkerhed, og som mentor for nye medarbejdere er 
han en uvurderlig ambassadør.

Joan Ørbæk 
Hansen
Rationel Vinduer A/S

Hun er en stærk kulturbærer, som er åben for forandringer 
og god til at bygge bro mellem de forskellige kulturer i 
DOVISTA Gruppen. Med sit skarpe blik og sans for spro-
gets nuancer er hun i sit rette element i kommunikations-
afdelingen, og hendes sans for detaljer kommer til udtryk i 
de mange og forskelligartede opgaver, hun varetager. Hun 
er meget afholdt, utrolig serviceminded i stort og småt, og 
på sin positive, stille og rolige facon sikrer hun, at intet og 
ingen er glemt.

Christer 
Lundqvist
Snidex AB

Han har en omfattende viden og faglig ekspertise om 
vinduesproduktionens processer, som han med usvigeligt 
engagement har opnået i sin mangeårige tilknytning som 
produktionsmedarbejder i selskabet. Gennem årene har 
han bidraget med mange nyttige forbedringsforslag og -ak-
tiviteter. Hans arbejdsglæde og dedikerede indsats smitter 
af på dem, der er så heldige at arbejde sammen med ham. 
Han er yderst hjælpsom, en god kollega og en vogter af 
firmaets værdier og produkter. 

Alexander 
Bengtson 
Løvendorf
THE VELUX 
FOUNDATIONS

Som IT-ansvarlig for fondenes lokale systemer og for sam-
arbejdet med firmagruppens IT-afdeling har han et stort 
internt og eksternt netværk, og han mere end opfylder de 
krav, det stiller til planlægning og samarbejde. Han nyder 
faglige udfordringer, er grundig og løsningsorienteret i sin 
tilgang til opgaver, og han er positiv og yderst hjælpsom. 
Han er en dygtig leder, en meget engageret kollega, og 
hans energi og musiske talent bidrager til den gode stem-
ning på arbejdspladsen.

Ian Mcrae
VELUX Company Ltd.

Hans mange år i VELUX selskabet som servicetekniker 
samt hans byggebrancheerfaring fra tidligere jobs gør ham 
til en uvurderlig videnbank for kunder og kolleger. De ny-
der godt af, at han hurtigt kan diagnosticere et problem og 
foreslå en pragmatisk løsning, der holder i den virkelige 
verden. Han er en velkendt og respekteret kollega, som 
benytter enhver lejlighed til at udvikle andre, og hans smit-
tende engagement gør alverden for samarbejdet. 

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

Gennem hele sin lange karriere i selskabet har han arbejdet 
som områdesalgschef. Han bestræber sig på at være den 
bedste sælger i sine kunders øjne, og han nyder stor respekt 
blandt kunder og kolleger for sit store engagement, sin flid 
og hjælpsomhed. Hans positive energi, ansvarsbevidsthed 
og loyalitet inspirerer alle omkring ham, både privat og på 
arbejde. Han varetager sine opgaver med usvigelig entu-
siasme og er en rollemodel for alle.

Gitte 
Hemmingsen
VKR Holding A/S

Som HR-ansvarlig og som leder af Medarbejderfondens 
sekretariat har arbejdet med mennesker altid været hen-
des kerneområde. Hun går dedikeret og struktureret til sit 
arbejde og viser sin personlige og professionelle integritet 
hver dag. At hjælpe andre bringer hende stor glæde, og når 
det kommer til nye initiativer, arbejder hun altid aktivt 
for en løsning. Hendes loyalitet og professionelle styrker er 
yderst respekteret, og hun er afholdt af alle for sin positive 
og omsorgsfulde væremåde.

Yves Joly
Velsol France S.A.S.

Begyndte som gaffeltruckfører og er i dag logistikassistent. 
Han er en del af det interne auditørkorps inden for sikker-
hed, kvalitet, miljø og energi, og som problemløser i det 
daglige arbejde sørger han for, at processer og standarder 
overholdes. Hans gode humør, entusiasme og naturlige 
lederevner gør, at han er en fremragende mentor for nye 
medarbejdere. Han nyder at arbejde med mennesker og 
udfordringer, og blandt kolleger og samarbejdspartnere 
nyder han stor respekt.

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

Som én af de første produktionsmedarbejdere efter fabrik-
ken åbnede har han været med til at forme og implemen-
tere processer og maskiner i tilbehørsproduktionen. En 
optimistisk, munter og kompetent medarbejder, der har 
udviklet sig i takt med opgaverne. Han har bidraget væsent- 
ligt til holdånden ved at organisere sociale arrangementer 
for at styrke fællesskabet mellem selskabets to lokationer. 
Han er grundig og pålidelig, og er yderst respekteret af 
både kolleger og ledelse.

Wim Verreydt
VELUX Belgium S.A.

Hans snedkerkompetencer, hans tekniske og admini- 
strative evner kommer alle i brug i hans job som service- 
tekniker. Han er en holdspiller, altid klar til at hjælpe, også 
selvom han som regel er ude hos kunderne. Når han er på 
kontoret, benytter han lejligheden til at drøfte relevante 
emner med kollegerne, der således får værdifuld marked-
sindsigt og vigtige tilbagemeldinger om produkterne. Han 
er en medarbejder, der på alle måder finder veje til at pro-
movere VELUX brandet.


