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Vi tænker på dig
I den nuværende situation er der brug for ekstra opmærksom-
hed; vi er til for dig. 

Følg link til vores online ansøgningsportal og send os din an-
søgning: https://vkr.onlinelegat.dk/brugerlogon.aspx?bruger.

Generøs gave styrker støtten til ofre for coronavirus
Medarbejderfond for VKR Gruppen prioriterer at støtte medarbejdere, som påvirkes af corona-situationen.

Medarbejderfondens særlige pulje til støtte for ramte medarbejdere udgør i alt 6 millioner kr. takket være de 
generøse bidrag fra familien Kann Rasmussen aktionærerne og VKR Holding. 
Puljen er øremærket til at hjælpe alle medarbejdere uanset anciennitet, som er berørt af konsekvenserne af 
coronavirus ud over det, som er arbejdsgiverens ansvar.

Medarbejderfonden tilstræber særlig hurtig behandling af forespørgsler og ansøgninger relateret til CO-
VID-19 (kontakt employee@vkr-holding.com eller dit lokale indstillingsudvalg).
I skrivende stund forventer vi at modtage mange flere ansøgninger end vi allerede har modtaget.

Send din ansøgning via vores online ansøgningsportal. Ansøgningen vil blive behandlet inden for fem 
dage.

Indtil nu, har vi godkendt ansøgninger til følgende situationer:

• Luftrenser (luftvejssygdomme)
• Psykologbehandling (psykisk sårbare mennesker)
• Sygdomme i immunforsvaret (partner arbejder inden for

sundhedssystemet/redningsarbejde/brandvæsen)

Flere eksempler kan ses på vores website under 
LOG IND (kun indstillingsudvalg).

Nyhedsbrev nr. 18 - april 2020

Ansøgningsfrister 2020
I 2020 skal din ansøgning være sekretariatet i hænde senest 13. maj – 19. august – 4. november

For kandidater til KR Prisen 2021 er fristen 6. august.

https://vkr.onlinelegat.dk/brugerlogon.aspx?bruger
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Nyhedsbrev nr. 18 - april 2020

Lad os høre fra dig

Donationer - uddannelseslegater

Har du modtaget et legat? Og har du lyst at dele den med os? 
Send os en besked på mail: employee@vkr-holding.com.

Alle børn af medarbejdere, der har gennemført halvdelen af deres uddannelse og er under 30 år, kan søge 
og få et uddannelseslegat. Vi har modtaget følgende fra Hannah og Matilde, der begge modtog rejselega-
ter:

Hannah Bjørn McKenzie læser til dagligt Jord-
brugsøkonomi på Københavns Universitet. Som 
en del af bacheloruddannelsen var hun opsat på at 
skulle på udveksling. Valget faldt på Universidad de 
Chile i Santiago for at lære mere af Latinamerika 
at kende samt blive bedre til at kommunikere på 
spansk. Hannah modtog et legat fra Medarbejder-
fonden, hvilket var en kæmpe hjælp i forhold til at 
betale for udgifter såsom husleje, transport, etc. 

”Udvekslingsopholdet har givet mig mere indsigt i 
latinamerikansk historie og politik og de kulturelle 
forskelle der er mellem Latinamerika og Europa i forbindelse med international handel,” siger hun.

Derudover har udvekslingsopholdet også budt på kulturelle oplevelser, hvor Hannah blandt andet har be-
søgt Påskeøen og Chiloé. Under opholdet opstod der uforudset politisk tumult, hvilket gjorde et stort indtryk 
på hende: ”Det var vildt at se så mange mennesker samlet på gaderne i protest mod regeringen og de dår-
lige forhold,” fortæller hun. Det har givet hende mere indsigt i chilensk historie og en større forståelse for de 
problemer, chilenerne kæmper med i hverdagen.

Matilde Bro Hansen læser International Business and Politics (BSc) og valgte 
at studere nogle fag på Korea University i Seoul. 

Hun fortæller: ” Fagene International dispute settlement, Foreign policy de-
cision making process, Human rights in a globalized world, Japan-Korea re-
lations og Business negotiations gav mig mulighed for at forbedre min viden 
både teoretisk og metodisk om international politik, der er min store interes-
se.” Fagene har komplementeret hendes uddannelse og forstærket hendes 
interesse for de internationale politiske dynamikker i den asiatiske region. 
Hun har fået en bedre forståelse for andre nationaliteter og kulturer, hvilket vil 
gavne hendes fremtidige uddannelse og karriere. 

”Desuden har jeg  haft adskillige kulturelle oplevelser i form af museumsbe-
søg og K-pop dansetimer såvel som flere rejser inden for Sydkoreas grænser. Tilsammen har det givet mig 
en bedre forståelse for det koreanske folkefærd og samfund ud fra et historisk og politisk perspektiv,” slutter 
hun.

Jordbrugsøkonomi, Chile

International Business and Politics, Sydkorea


