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Az igazgatótanács elnöke
A VKR Vállalatcsoport Alkalmazotti Alapítványa
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Képzett ácsként gyakran van jelen építkezéseken, ahol hatalmas tapasztalatára támaszkodva segédkezik a bonyolult
ablakbeépítésekben. Norvégia legnagyobb értékesítési régiójának regionális vezetője. Amellett, hogy az értékesítésért és az értékesítés utáni tevékenységekért felel, részt vesz
forgalmazói eseményeken és a beépítők képzésében. Vidám
személyiségének, őszinte segítőkészségének és pozitív hozzáállásának köszönhetően mind kollégái, mind üzleti partnerei nagyra becsülik.
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Automatizálási technikusként és szerelőként dolgozik a
gyártási osztályon. Alaposan ismeri a gépeket és működésüket, így leállás esetén szinte csodákra képes, és megtalálja
a megoldást, hogy a munkát a normál kerékvágásban lehessen folytatni. A vállalat szolgálatába állított műszaki tudását, találékonyságát és személyes fejlődését nagyra becsülik.
Ötleteinek köszönhetően energiát takarítunk meg, minőségi fejlesztéseket valósítottunk meg és biztonságosabbá
tettük a munkát – emellett az új dolgozók mentoraként is
felbecsülhetetlen értékű a vállalat számára.
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Pályafutását targoncavezetőként kezdte, jelenleg logisztikai asszisztensként dolgozik. A biztonságért, minőségért,
környezetvédelemért és energiakérdésekért felelős belső
ellenőrzési csoport tagja, és mindennapi munkájában problémamegoldóként biztosítja az eljárásoknak és standardoknak való megfelelőséget. Pozitív természete, lelkesedése
és természetes vezetői képessége az új alkalmazottak kiváló
mentorává teszik. Szeret emberekkel dolgozni, és szereti
a kihívásokat; nagy tiszteletnek örvend kollégái és üzleti
partnerei körében.

munka során tanúsított lelkesedést díjazta. A felsorolt tulajdonságokat megtestesítő munkavállalók elősegítik a VKR Csoport
sikerét, és vállalataikat kiváló munkahellyé teszik.
A díjat 1996 óta az elhunyt Villum Kann Rasmussen születésnapján, január 23-án osztják ki. A VKR Vállalatcsoport 61 vállalatának 307 dolgozója vehette át a díjat az azóta tartott 25 díjkiosztó alkalmával. Őszintén gratulálunk az idei nyerteseknek!
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Ágazati és csapatvezetőként sikeresen kamatoztatta széleskörű értékesítési tapasztalatait a vállalatnál. Nagyra becsülik, hogy inspirálja és ösztönzi a csapatot, valamint szakértő tanácsokkal látja el az ügyfeleket. Készségesen megosztja
tapasztalatait, ami felbecsülhetetlen az új dolgozók betanítása során. Az értékorientáltság, a jó ítélőképesség és a
távlatokban gondolkodás csak néhány a sok kiváló tulajdonsága közül.

Megnyerő személyiségének és a késztermékek logisztikája
terén szerzett tudásának köszönhetően igazi mentor, akihez
bárki fordulhat. A személyes fejlődés, a tudás megosztása és
a kollégák képzése jelenti számára a legnagyobb hajtóerőt.
Kiterjedt országos és nemzetközi kapcsolati hálóval rendelkezik, és tapasztalatát nagyra becsülik a Vállalatcsoporton
belül. Higgadtságának és helyzetkezelésének köszönhetően
még nyomás alatt is elvégzi a munkát a csapatával, és nagyszerű hellyé teszi a munkahelyet.

Leleményességével és empátiájával a legjobbat akarja munkatársainak, és ösztönösen ráérez, hogy mivel segíthet leginkább az adott helyzetben. Dinamizmusának és szakmai
tudásának köszönhetően kifejti a véleményét, ahol segíteni
tud, és elősegíti a zökkenőmentes működést. Számos alkalmazásra vonatkozóan rendelkezik felügyeleti jogosultsággal, és készségesen segít kollégáinak a vállalat fejlődését
elősegítő problémamegoldásban és fejlesztésekben. Pozitív
személyisége rendkívül népszerű a szervezeten belül.
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Dinamikus szemléletével nyitott a változásokra, és képes
áthidalni a DOVISTA Csoporton belüli kulturális különbségeket. Rendkívüli érzéke van a nyelvi finomságok
iránt, így elemében van a kommunikációs osztályon, változatos feladatai során pedig a részletekre való odafigyelését kamatoztatja. Rendkívül népszerű, és mind kis, mind
nagy léptékben hihetetlenül szolgáltatásorientált. A maga
pozitív, halk és nyugodt módján gondoskodik róla, hogy
semmiről és senkiről ne feledkezzenek el.

A vállalatnál eltöltött hosszú karrierje során végig területi
értékesítési vezetőként dolgozott. Törekvése, hogy ügyfelei szemében a legjobb értékesítési képviselő legyen, illetve
végtelen elkötelezettsége, szorgalma és segítőkészsége révén
nagy tiszteletnek örvend mind az ügyfelek, mind a munkatársak körében. Pozitív hozzáállásával, felelősségérzetével és
lojalitásával mindenkit inspirál a környezetében, magánemberként és szakmai szinten egyaránt. Feladatait végtelen lelkesedéssel látja el, példaképeként szolgál mindenki számára.

A VKR Vállalatcsoportnál eltöltött hosszú karrierje során
elsősorban emberekkel dolgozott a HR-osztályon és az Alkalmazotti Alapítvány titkársági vezetőjeként. Munkájával
szemben elkötelezett, strukturált megközelítést alkalmaz,
és nap mint nap bizonyítja személyes és szakmai integritását. Nagy örömére szolgál, ha másokon segíthet, és aktívan
keresi a megoldásokat, ha új kezdeményezésekről van szó.
Nagyra becsülik hűségét és szakértelmét, illetve azt, hogy
pozitív és gondoskodó módon viszonyul kollégáihoz, barátaihoz és családtagjaihoz.
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Széles körű tudással és szakértelemmel rendelkezik az ablakgyártási folyamatok területén, amelyet a vállalatnál a
gyártás területén töltött hosszú évek alatt szerzett megingathatatlan elkötelezettségével. Az évek során számos hasznos fejlesztési javaslatot és tevékenységet köszönhetünk
neki. Lelkesedése és elkötelezettsége azokra is átragad, akik
elég szerencsések ahhoz, hogy vele dolgozzanak. Rendkívül
segítőkész, nagyszerű kolléga, aki mindig hűséges a vállalat
értékeihez és termékeihez.

A THE VELUX FOUNDATIONS helyi rendszereiért felelős informatikai vezetőként és a vállalatcsoport számítástechnikai részlegével való kapcsolata révén hatalmas belső
és külső munkatársi hálózattal rendelkezik, és nemcsak teljesíti, de felül is múlja az ezzel járó tervezési és együttműködési követelményeket. Mindig örül a szakmai kihívásoknak, a feladatokhoz alapossággal és megoldásorientáltan
közelít, emellett hozzáállása pozitív és rendkívül segítőkész.
Hatékony vezető, elkötelezett kolléga, aki energiájával és
zenei tehetségével hozzájárul a pozitív légkör kialakulásához a munkahelyen.
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A gyár megnyitásakor az elsők között alkalmazott gyártási szakemberként nagy szerepet játszott a folyamatok és a
munkagépek kialakításában, gyakorlati üzemeltetésében
a kiegészítőgyártó részlegen belül. Optimista, vidám és
kompetens dolgozóként olyan képességekkel rendelkezik,
amelyekkel könnyedén felnő az új feladatokhoz. Társasági
eseményeket szervez, hogy közösséget kovácsoljon a vállalat két helyszínén dolgozókból, és csodákat ért el a csapatszellem kialakításában. Alapos és megbízható, kollégái és
felettesei egyaránt tisztelik.

Szervizmérnökként az ácsmesterség terén tanúsított készségeit, valamint műszaki és adminisztrációs képességeit
egyaránt használja. Csapatjátékos, mindig segítőkész, még
akkor is, ha – mint általában – úton van, hogy kiemelkedő
szolgáltatást nyújtson ügyfeleinknek. Ha épp az irodában
tartózkodik, kihasználja a lehetőséget, hogy a problémákat
megbeszélje kollégáival, akik így értékes piaci betekintéshez és létfontosságú termék-visszajelzésekhez jutnak. A
VELUX márka népszerűsítésében rendkívül találékony
dolgozónk.
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A VELUX Csoportnál szervizmérnökként töltött sok-sok
évnek, valamint a korábbi munkahelyein szerzett építőipari tapasztalatainak köszönhetően felbecsülhetetlen értékű
tudással bír az ügyfelek és kollégák számára. Gyorsan elhárítja a hibákat, és működő, gyakorlati megoldásokkal áll
elő. Munkatársai körében közismert és elismert kolléga,
aki minden lehetőséget megragad, hogy fejlesszen másokat, elkötelezettsége pedig másokra is átragad, és áthatja
minden interakcióját.
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Nagy örömünkre szolgál, hogy idén a VILLUM KANN
RASMUSSEN-DÍJAT tizennégy dolgozónknak adhatjuk át,
akik a maguk módján mind nagymértékben hozzájárultak a
VKR Vállalatcsoport Mintavállalati célkitűzésének megvalósításához. A díjazottakat az Alkalmazotti Alapítvány elnöksége
választja ki az egyes vállalatok jelöltjei közül. Az idei nyertesek
kiválasztásakor az elnökség az elkötelezettséget, a hűséget, a minőségorientáltságot, a leleményességet, a kezdeményezőkészséget, a kollégákkal szembeni segítőkészséget és a mindennapi

