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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 urodzin Villuma
Kann Rasmussena. Do tej pory przyznaliśmy Nagrody 321 pracownikom
z 63 spółek Grupy VKR z całego świata w ramach 26 edycji. Serdecznie
gratulujemy tegorocznym laureatom!
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Henrik od ponad 25 lat pracuje w
ramach programu elektrycznych
produktów VELUX i wywiera
na niego kluczowy wpływ dzięki
skoncentrowaniu na szczegółach i
doskonałej znajomości rynku. Dzięki ogromnemu zasobowi
wiedzy w swojej dziedzinie jest zawsze doskonale
przygotowany i zmotywowany do współpracy zarówno z
partnerami zewnętrznymi, jak i bliskimi współpracownikami,
niezależnie od rodzaju pracy. Działa konstruktywnie i z
zaangażowaniem, cieszy się też ogromnym uznaniem wśród
wszystkich kolegów dzięki wzorowemu i przyjacielskiemu
zachowaniu.

Teresa jest ucieleśnieniem lojalności i poświęcenia. W swojej
wieloletniej karierze w pionie
finansowym firmy Teresa pełniła
wiele różnych obowiązków. Cieszy
się dużym zaufaniem pracowników i klientów dzięki swej
skromności i rozległej wiedzy fachowej. Jest prawdziwym
wzorem uczciwości i traktuje każdy grosz jak własny,
pomagając współpracownikom zrozumieć znaczenie etycznego podejścia do finansów firmy. Jej spokojna postawa
jest nieoceniona podczas trudnych rozmów z klientami, a
koledzy bardzo szanują jej profesjonalizm.

Halina Chmielińska od zawsze
związana jest z produkcją. Obecnie pełni funkcję kierownika
odpowiedzialnego za obszar malarni. Bardzo dobrze zna procesy
produkcyjne i produkty. Jej dbałość o szczegóły znajduje
odzwierciedlenie w wielu różnorodnych zadaniach, co przekłada się na wyniki dla całej organizacji. Zdecydowanie
podnosi jakość swojej pracy i całego zespołu, równocześnie
rozwijając zaangażowanie współpracowników. Podąża za
wartościami firmy. Jej energia kreuje pozytywną atmosferę
w miejscu pracy. Wzbudza zaufanie i jest ceniona przez
współpracowników.

Podczas długiej kariery w firmie
jako technik serwisu i kierownik
techniczny ds. sprzedaży jego
najważniejszym celem było oferowanie klientom optymalnych
produktów i usług VELUX. Jego ogromne doświadczenie
i wiedzę doceniają zarówno nasi partnerzy biznesowi, jak i
współpracownicy. Lubi pracować z ludźmi i stara się znaleźć
właściwe rozwiązania, wykorzystując doskonałe umiejętności
techniczne i pomysłowość. Andrei potrafi działać zespołowo,
jest pracownikiem bardzo zaangażowanym i cenionym
w firmie.
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Jako kierownik sprzedaży w
organizacji DACH jest szanowany za przemyślane i konstruktywne uwagi. Jest też wysoko
ceniony przez współpracowników
i partnerów biznesowych za otwartość i koncentrację na
rozwoju. Współpracownicy cenią go zwłaszcza za wyjątkową
rzetelność i oddanie zespołowi. W przeszłości wielokrotnie
oferował nie tylko profesjonalne i osobiste wsparcie, ale także wykazywał niezwykłe zaangażowanie oraz chęć pomocy
członkom zespołu i ich rodzinom w potrzebie.

Rozpoczęła pracę na stanowisku
operatora maszyn, kilka lat później została liderem zmiany. Przez
cały ten czas jest osobą ogromnie
zaangażowaną, ambitną, kreującą
pozytywną atmosferę wśród kolegów i koleżanek. Zawsze
z pełną odpowiedzialnością podchodzi do wykonywanych
zadań, chętnie wspiera współpracowników i uczestniczy w
projektach rozwojowych na dziale i w fabryce. Jej holistyczne
podejście, kompetencje oraz wyższe, niż oczekiwane, umiejętności realizacji celów, powodują, że jest wzorem do naśladowania i jednym z najbardziej cenionych liderów w fabryce.

Od 1989 roku z dużym zaangażowaniem pracuje w dziale magazynu i jakości w DSP. Jego fachowa
wiedza w dziedzinie jakości i biznesu w połączeniu z rozległym
know-how w zakresie produktów i systemów sprawia, że jest
bardzo szanowanym i kluczowym pracownikiem. Jest inicjatorem wielu usprawnień wprowadzanych przez dział DSP.
Erik zwraca uwagę na dobre samopoczucie współpracowników, a jego wesołe uwagi są zawsze mile widziane. Nie boi
się zmian i wie, że jutro nic nie będzie takie samo jak dzisiaj.

Pracując jako serwisant, zawsze
bierze pod uwagę całość łańcucha
procesów, nie tylko pracę własnego działu. Podejmując decyzje,
zawsze stara się, by efekt końcowy
był korzystny dla wszystkich. Poprzez ogromne zaangażowanie na rzecz firmy Svenska Fönster oraz pogodne usposobienie pomaga w budowaniu pozytywnej atmosfery pracy,
co wpływa na samopoczucie współpracowników i sprawia,
że dają z siebie wszystko. Jest nie tylko wspaniałym wzorem
do naśladowania w Svenska Fönster, ale także wzorowym
pracownikiem DOVISTA i VKR Group.
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Jego spostrzeżenia oraz zrozumienie potrzeb klientów i firmy
sprawiają, że jest kluczową postacią jako kierownik techniczny w
duńskim oddziale Project Sales.
Jest niezwykle otwarty i pomocny w całej firmie, nie tylko
w kontaktach z klientami. Do każdego dnia podchodzi
z ogromną pasją i zaangażowaniem, co przekłada się na dużą
wartość dla firmy. Zawsze dba o jakość i nie opuszcza go
dobry humor. Jego aktywne podejście zorientowane na
wynik pozwala zespołowi realizować cele nierzadko powyżej oczekiwań. Peter jest szanowany i niezwykle popularny
wśród kolegów.

Przez lata Tamara pracowała na
każdym stanowisku, jakie ma do
zaoferowania firma handlowa,
zawsze z taką samą determinacją
i poświęceniem. Takie nastawienie
sprawiło, że przeszła przez wszystkie szczeble kariery biurowej od asystentki po stanowisko naczelnej dyrektor. Tamara
jest przykładem i inspiracją dla innych: zapewnia mentoring,
przyczynia się do rozwoju nowych pracowników i jest niezwykle pomocna. Wieloletnia praca w Grupie umożliwiła
jej poszerzenie umiejętności, które doceniają pracownicy
zarówno w Serbii, jak i poza nią.
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Karierę w firmie VELUX rozpoczęła się jako licealistka na praktykach. Dyplom uniwersytecki
uzyskała na studiach wieczorowych, jednocześnie samodzielnie
wychowując czwórkę dzieci. Jako kierownik Front Office
podejmuje inicjatywy w zakresie współpracy i realizacji celów
na szczeblach lokalnym i globalnym, zawsze wykazując się
pozytywnym nastawieniem. Zawsze myśli konstruktywnie
i jest doskonałym graczem zespołowym, który tworzy
pozytywne relacje oparte na zaufaniu. Działając konsekwentnie, także pod presją, udowadnia, że konstruktywna praca
zapewnia wyjątkowe rezultaty.

Robert jest od wielu lat pozytywnym i lojalnym pracownikiem BKR-CZ, od 2001 roku
zatrudnionym w magazynie w
dziale produkcji urządzeń elektrycznych. Zajmuje również stanowisko instruktora, szkoli
nowych pracowników, jest członkiem firmowych patroli
ratowniczych i przeciwpożarowych. Uczestniczył w akcjach
ratunkowych podczas pożarów i powodzi, zawsze będąc na
pierwszej linii frontu. Robert dba o swoje miejsce pracy,
nie opuszcza go, dopóki praca nie zostanie wykonana, bez
względu na porę.

Zaczynał jako pracownik fizyczny
w produkcji i zawsze przywiązywał dużą wagę do kwestii jakości.
Przez lata pracy rozwinął swoje
kompetencje i przeniósł się do działu zapewnienia jakości,
gdzie obecnie pracuje jako koordynator procesu izolacji
okien pianką poliuretanową. Jego motto to: „Przede wszystkim jakość”, pasjonuje go produkcja i pracuje nad zaleceniami
dotyczącymi podnoszenia jakości w codziennej pracy. Holger
myśli w kategoriach rozwiązań, jest pragmatyczny i profesjonalny, zapewniając cenny wkład zarówno na szczeblu lokalnym, jak i w międzynarodowych grupach produkcyjnych.

Pracuje na linii cięcia przy produkcji paneli, szczyci się niskim
współczynnikiem odrzutów i w
znacznym stopniu przyczynił się
do zmniejszenia ilości odpadów.
Dba o szkolenie obecnych i nowych pracowników na linii
cięcia i chętnie zgłasza się jako ochotnik, gdy trzeba wymienić się sprawdzonymi metodami pracy z innymi zakładami
VELUX. Patrick jest oddanym członkiem rady pracowników
i dzieli się istotnymi informacjami ze współpracownikami.
Dzięki zaangażowaniu i konstruktywnemu nastawieniu pełni
rolę niezawodnego i pozytywnego członka personelu.
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W tym roku z wielką przyjemnością przyznajemy NAGRODĘ
VILLUMA KANN RASMUSSENA czternastu pracownikom – każdy
z nich na swój sposób wniósł szczególny wkład w realizację Celu
Przedsiębiorstwa Modelowego Grupy VKR. Laureaci Nagrody są
wybierani przez Zarząd Fundacji Pracowniczej po uzyskaniu nominacji od
poszczególnych firm. Wybierając tegorocznych laureatów, Zarząd brał
pod uwagę osobiste zaangażowanie, innowacyjność, inicjatywność,
uczynność wobec współpracowników oraz entuzjastyczne podejście do

