
NAGRODA 2020
W tym roku z wielką przyjemnością przyznajemy NAGRODĘ 
VILLUMA KANN RASMUSSENA czternastu pracownikom 
– każdy z nich na swój sposób wniósł szczególny wkład w reali-
zację Celu Przedsiębiorstwa Modelowego Grupy VKR. Laure-
aci Nagrody są wybierani przez Zarząd Fundacji Pracowniczej 
po uzyskaniu nominacji od poszczególnych firm. Wybierając 
tegorocznych laureatów, Zarząd brał pod uwagę zaangażowa-
nie, lojalność, nastawienie na jakość, innowacyjność, inicjaty-
wę, uczynność wobec współpracowników oraz entuzjastyczne 
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podejście do codziennej pracy. Pracownicy, którzy uosabiają te 
cechy, przyczyniają się do sukcesu Grupy VKR i sprawiają, że 
każda z jej spółek jest wspaniałym miejscem pracy.

Od 1996 r. nagroda jest przyznawana 23 stycznia, w dniu uro-
dzin Villuma Kann Rasmussena. Do tej pory przyznaliśmy na-
grody 25 razy – otrzymało je 307 pracowników z 61 spółek 
Grupy VKR z całego świata. Serdecznie gratulujemy tegorocz-
nym laureatom.
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Frank Hyldal 
Bech-Sørensen
VELFAC A/S,
Ringkøbing

Z powodzeniem wykorzystuje swoje bogate doświadczenie 
w zakresie sprzedaży na stanowiskach kierownika działu i 
lidera zespołu. Jest bardzo wysoko ceniony za to, że daje 
swojemu zespołowi inspirację i impuls do rozwoju. Jest 
również doświadczonym doradcą klienta. Chętnie dzieli 
się swoim doświadczeniem, które jest nieocenione podczas 
szkolenia nowych pracowników. Nastawiony na jakość, 
wymagający i spostrzegawczy – to tylko niektóre z wyróż-
niających go cech. 

Zoltán Egyed
VELUX Magyarország 
LKR Kft.

Jest urodzonym zwycięzcą i posiada rozległą wiedzę z za-
kresu logistyki, co czyni z niego naturalnego mentora, do 
którego może zwrócić się każdy pracownik. Chętnie dzieli 
się swoją wiedzą z kolegami i koleżankami z pracy, poma-
gając im w rozwoju osobistym. Ma rozległą sieć kontaktów 
– zarówno krajowych, jak i międzynarodowych. Pracowni-
cy firmy bardzo szanują go za jego wiedzę. Jest niezwykle 
opanowany, nawet w stresujących sytuacjach, co sprawia, 
że jego zespół działa skutecznie i jest zadowolony ze swoje-
go środowiska pracy.

Birte Eriksen
A/S Østbirk 
Bygningsindustri

Zaradna i empatyczna osoba, która chce jak najlepiej wspie-
rać swoich współpracowników i potrafi wczuć się w ich 
sytuację. Działa dynamicznie i doskonale rozumie biznes, 
dzięki czemu walnie przyczynia się do sprawnej pracy firmy. 
Doskonale zna wiele aplikacji i aktywnie pomaga współpra-
cownikom rozwiązywać problemy i wprowadzać uspraw-
nienia, które umożliwiają rozwój organizacji. Jest bardzo 
lubiana, ponieważ cechuje się pozytywnym nastawieniem.

Egil Aarnes
VELUX Norge AS

Jako wykwalifikowany stolarz często przebywa na placach 
budowy, gdzie wykorzystuje swoje bogate doświadczenie, 
pomagając przy montażu okien. Jest kierownikiem regio-
nalnym odpowiedzialnym za największy region sprzedaży 
w Norwegii. Oprócz sprzedaży i serwisu posprzedażnego 
jego praca obejmuje również udział w imprezach han-
dlowych oraz szkolenie instalatorów. Cechuje się opty-
mizmem, uczynnością i pozytywnym nastawieniem, co 
sprawia, że jest niezwykle cenionym współpracownikiem 
i partnerem biznesowym. 

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

Jest technikiem automatyki i mechanikiem w dziale pro-
dukcji. Ma rozległą wiedzę i analityczne podejście, dzięki 
czemu zawsze jest w stanie znaleźć rozwiązanie w przy-
padku awarii. Jest wysoko ceniony za swoje umiejętności 
techniczne, pomysły i dążenie do rozwoju osobistego. Z 
jego pozytywnych cech korzysta cała firma. Dzięki jego 
wysiłkom udało się zmniejszyć zużycie energii, usprawnić 
procesy i zwiększyć bezpieczeństwo. Jest również doskona-
łym mentorem dla nowych pracowników i nieocenionym 
ambasadorem firmy.

Joan Ørbæk 
Hansen
Rationel Vinduer A/S 

Propagatorka dynamicznej kultury, która jest otwarta na 
zmiany i potrafi skutecznie łączyć różnorodne podejścia w 
Grupie DOVISTA. Doskonale wyczuwa subtelności języ-
kowe, dzięki czemu świetnie sprawdza się w dziale komu-
nikacji. Jej dbałość o szczegóły znajduje odzwierciedlenie 
w wielu różnorodnych zadaniach, którymi się zajmuje. Jest 
bardzo lubiana i nastawiona na współpracę – zarówno na 
dużą, jak i małą skalę. Umie w łagodny i spokojny sposób 
sprawić, że nikt nie poczuje się pominięty.

Christer 
Lundqvist
Snidex AB

Posiada rozległą i specjalistyczną wiedzę w zakresie pro-
dukcji okien, którą zdobył dzięki silnemu i długoletniemu 
zaangażowaniu w pracę na stanowisku produkcyjnym. 
Przez lata przyczynił się do wprowadzenia wielu warto-
ściowych usprawnień. Jego entuzjazm i zaangażowanie 
zarażają tych, którzy mają okazję z nim współpracować. 
Bardzo często pomaga kolegom i koleżankom z pracy oraz 
doskonale zna produkty firmy i przyczynia się do propa-
gowania jej wartości. 

Alexander 
Bengtson 
Løvendorf
THE VELUX 
FOUNDATIONS

Jako kierownik ds. IT jest odpowiedzialny za systemy 
THE VELUX FOUNDATIONS oraz za współpracę z 
działem IT firmy. Stworzył dużą wewnętrzną i zewnętrzną 
sieć współpracowników. Jest ekspertem w zakresie plano-
wania i współpracy. Uwielbia wyzwania zawodowe; jest su-
mienny i zorientowany na rozwiązania. Cechuje się pozy-
tywnym podejściem i uczynnością. Jest świetnym liderem 
i bardzo zaangażowanym pracownikiem, a jego energia i 
talent muzyczny mają pozytywny wpływ na atmosferę w 
miejscu pracy.

Ian Mcrae
VELUX Company Ltd.

Jego wieloletnia praca w firmie VELUX na stanowisku 
inżyniera serwisowego oraz doświadczenie w branży bu-
dowlanej zdobyte w poprzednich miejscach pracy czynią z 
niego nieocenione źródło wiedzy – zarówno dla klientów, 
jak i współpracowników. Korzystają oni z jego umiejętno-
ści szybkiego rozwiązywania problemów i pragmatycznych 
rozwiązań. Jest znanym i szanowanym pracownikiem, któ-
ry korzysta z każdej możliwej okazji, aby pomagać innym 
w rozwoju. Jego zaangażowanie inspiruje pozostałych pra-
cowników i przekłada się na doskonałe relacje zawodowe.

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

Przez całą swoją długą karierę w firmie pracował jako re-
gionalny kierownik sprzedaży. Dąży do tego, aby być jak 
najlepszym przedstawicielem handlowym. Jest niezwykle 
zaangażowany, pracowity i pomocny, dzięki czemu cieszy 
się wielkim szacunkiem wśród klientów i współpracowni-
ków. Jego pozytywna energia, poczucie odpowiedzialności 
i lojalność inspirują wszystkich z jego otoczenia – zarówno 
w życiu prywatnym, jak i zawodowym. Swoje obowiązki 
wykonuje z niesłabnącym entuzjazmem, co sprawia, że jest 
doskonałym wzorem do naśladowania.

Gitte 
Hemmingsen
VKR Holding A/S

Podczas wieloletniej pracy w Grupie VKR jej powołaniem 
była współpraca z innymi pracownikami – zarówno w 
dziale HR, jak i na stanowisku szefowej Sekretariatu Fun-
dacji Pracowniczej. Podchodzi do swojej pracy z zaangażo-
waniem i systematycznością, każdego dnia demonstrując 
swoją rzetelność. Pomaganie innym przynosi jej wielką 
radość. Stara się aktywnie wprowadzać innowacyjne roz-
wiązania. Jest niezwykle szanowana za lojalność i profesjo-
nalizm. Cechuje się pozytywnym i troskliwym podejściem 
do współpracowników, przyjaciół i rodziny, co sprawia, że 
jest bardzo popularną osobą.

Yves Joly
Velsol France S.A.S.

Zaczynał jako kierowca wózka widłowego, a obecnie pełni 
funkcję asystenta ds. logistyki. Jest członkiem zespołu au-
dytu wewnętrznego w zakresie bezpieczeństwa, jakości, śro-
dowiska i energii. Podczas swojej codziennej pracy zajmuje 
się rozwiązywaniem problemów i zapewnianiem zgodności 
z procedurami i standardami. Jego pozytywne nastawienie, 
entuzjazm i naturalne umiejętności przywódcze czynią go 
doskonałym mentorem dla nowych pracowników. Lubi 
pracę z ludźmi i wyzwania oraz cieszy się dużym szacun-
kiem wśród współpracowników i partnerów biznesowych.

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

Jeden z pierwszych pracowników produkcyjnych zatrudnio-
nych po otwarciu fabryki. Odegrał kluczową rolę w kształto-
waniu i wdrażaniu procesów oraz maszyn w dziale produkcji 
akcesoriów. Jest pełnym optymizmu, wesołym i kompetent-
nym pracownikiem, który rozwinął swoje umiejętności, aby 
sprostać nowym zadaniom. Jako organizator imprez towa-
rzyskich mających na celu wzmocnienie poczucia wspólnoty 
w dwóch firmowych zakładach zdziałał cuda na rzecz du-
cha zespołu. Jest dokładny, rzetelny i szanowany – zarówno 
przez współpracowników, jak i kadrę kierowniczą.

Wim Verreydt
VELUX Belgium S.A.

Wykorzystuje swoje umiejętności stolarskie, techniczne i ad-
ministracyjne podczas pracy na stanowisku inżyniera usługo-
wego. Świetnie sprawdza się podczas pracy w zespole i zawsze 
jest gotowy do pomocy. Spędza większość czasu w ruchu, 
świadcząc klientom usługi na najwyższym poziomie. Kiedy 
jest w biurze, korzysta z okazji, aby przedyskutować wszelkie 
kwestie ze współpracownikami, którzy w ten sposób uzysku-
ją cenne informacje na temat rynku i istotne uwagi doty-
czące produktów. Jest niezwykle zaradnym pracownikiem, 
który znajduje nowe sposoby promocji marki VELUX.


