VILLUM KANN
RASMUSSEN CENA 2021
vyznačují, posouvají skupinu VKR Group dál na cestě k úspěchu a ve
společnosti se díky nim dobře pracuje.
Cena se od roku 1996 uděluje v den narozenin Villuma Kanna Rasmussena,
tedy 23. ledna. Zatím byla udělena 26krát a dostalo ji celkem 321
zaměstnanců z 63 společností skupiny VKR Group z celého světa.
Držitelům letošních ocenění upřímně blahopřejeme.
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Už více než 25 let pracuje na
programu elektrických výrobků
společnosti VELUX a má na něj
zásadní vliv díky svému vynikajícímu přehledu o trhu a schopnosti věnovat pozornost detailům. Díky rozsáhlým znalostem
oboru je vždy dobře připraven a spolupráce s externími
partnery i blízkými kolegy ho motivuje. Henrik ke všemu
přistupuje konstruktivně a s plným nasazením, bez ohledu na
to, kolik práce zrovna má. Ke kolegům se chová laskavě a je
jim příkladem a oni si ho za to velice váží.

Teresa je ztělesněním loajality a
odhodlání. Během své dlouhé
kariéry v oddělení Finance plnila spoustu různých povinností.
Zaměstnanci i zákazníci jí plně
důvěřují, protože své práci rozumí opravdu dobře a přitom je
velice skromná. Pro všechny je vzorem poctivosti – s každým
centem zachází jako se svým vlastním a ukazuje kolegům,
jak je důležité zacházet s finančními prostředky společnosti
eticky. I o nepříjemných věcech dokáže se zákazníky jednat
s naprostým klidem, aby se cítili v pohodě, a kolegové tuto
její vlastnost velmi oceňují.

Halina má velký cit pro detail. Je
to vidět na všem, co dělá, a prospěch z toho má celá naše společnost. Vždy pracovala ve výrobě a
v současné době dohlíží na sektor
povrchových úprav. Skvěle se vyzná ve všech výrobních procesech i výrobcích. Bez přestání se soustředí na to, aby se
svým týmem odváděla co nejlepší práci v plném nasazení.
Halina se řídí hodnotami společnosti a její energický přístup
vytváří na pracovišti pozitivní atmosféru. Kolegové si jí velmi
váží a plně jí důvěřují.

Andrei se během své dlouhé
kariéry ve společnosti na pozicích
Service Technician a Technical
Sales Manager vždy soustředil
především na to, aby měli naši
zákazníci jen ty nejlepší zkušenosti se značkou VELUX a s
našimi službami. Naši obchodní partneři i kolegové by jeho
rozsáhlé odborné znalosti snad nejraději vyvážili zlatem. Rád
pracuje s lidmi a s využitím svých vynikajících technických
dovedností a vynalézavosti se vždy snaží najít to nejlepší
řešení. Andrei je obětavý týmový hráč, kterého si lidé ve
společnosti velice váží.
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Dietmar pracuje jako Sales Manager v organizaci DACH a svým
promyšleným a konstruktivním
jednáním si získal velký respekt.
Kolegové i obchodní partneři si
ho cení pro jeho otevřenost a vytrvalou snahu o neustálý
rozvoj. Spolupracovníky si získal hlavně svou výjimečnou
spolehlivostí a oddaností celému týmu. Svoje týmové kolegy
i jejich rodiny dokáže i v těžkých časech podpořit v pracovní
i osobní rovině díky své velké obětavosti a morální síle.

Je vždy nadšená pro věc a ambiciózní a pro kolegy je zdrojem
pozitivní nálady. Joanna začala
pracovat jako obsluha strojů a o
několik let později se stala vedoucí
směny. Ke svým úkolům vždy přistupuje naprosto
zodpovědně, ochotně pomáhá kolegům a podílí se také na
rozvojových projektech ve svém oddělení i v celé továrně.
Se svým holistickým přístupem, dovednostmi a schopností
překonávat nastavené cíle je pro ostatní vzorem a jedním z
nejrespektovanějších lídrů v továrně.

Od roku 1989 pracuje s velkým
zápalem v oddělení DSP v oblasti
skladování a kvality. Se svými znalostmi podnikání a řízení kvality
a vynikajícím know-how v oblasti
výrobků a systémů je velmi respektovaným klíčovým hráčem.
Stojí za celou řadou různých vylepšení, která oddělení DSP
zavedlo do procesu. Erik se stará o dobrou náladu svých
kolegů a kdekoho rozesměje svými veselými poznámkami.
Nebojí se změn a dobře ví, že zítřek je vždycky trochu jiný
než dnešek.

Jako servisní pracovník vždy
pečlivě zvažuje, jak může každé
rozhodnutí ovlivnit celý řetězec,
nejen jeho vlastní oddělení, a vždy
se snaží přijít s tím nejlepším
možným řešením pro všechny. Svým obrovským pracovním
nasazením pro společnost Svenska Fönster a svou nakažlivou dobrou náladou pomáhá všem držet pohromadě a
pracovat naplno v dobré a pohodové atmosféře. Nejen, že je
vzorem pro ostatní ve společnosti Svenska Fönster, ale také
příkladným zaměstnancem společností DOVISTA a VKR
Group.
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Díky tomu, jak dobře rozumí
zákazníkům i podnikání, je na
pozici Technical Manager klíčovým hráčem oddělení Danish
Project Sales. Je nesmírně vstřícný
a ochotně pomáhá všem kolegům i zákazníkům. Ke své práci
přistupuje s obrovským zápalem a nadšením, což pro podnik
představuje velkou přidanou hodnotu. V dobré náladě
vychází všem vstříc a nikdy nezapomíná na kvalitu. Jeho
aktivní přístup založený na hledání řešení problémů pomáhá
celému týmu překonávat určené cíle. Peter je mezi svými
kolegy vážený a velmi oblíbený.

Tamara během své kariéry v oddělení prodeje pracovala ve všech
možných rolích se stále stejným
nasazením a nadšením. Tento přístup byl pro ni na cestě z pozice
asistentky až na místo generální ředitelky naprosto zásadní.
Tamara je všem v regionu dobrým příkladem a inspirací
a také velmi ochotnou mentorkou, která pomáhá novým
zaměstnancům s osobním rozvojem. Po jejích službách je
často sháňka v Srbsku i v cizině, což jí dále pomáhá rozšiřovat
si obzory a dovednosti.
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Svou kariéru ve společnosti
VELUX zahájila jako praktikantka ještě na střední škole. Dokázala
po večerech vystudovat vysokou
školu a zároveň se jako samoživitelka postarat o čtyři děti. Jako Front Office Supervisor
iniciativně a s co nejpozitivnějším přístupem spolupracuje
s kolegy na plnění úkolů na místní i globální úrovni. Vždy
přemýšlí konstruktivně a je skutečnou týmovou hráčkou,
která s ostatními buduje vztahy založené na efektivitě a
vzájemné důvěře. Pod tlakem se vždycky chová vyrovnaně a je
dokonalým příkladem toho, jak konstruktivní práce přináší
výjimečnou efektivitu.

Robert pracuje v BKR ČR 21
let, od roku 2001 jako skladník.
Pracuje ve skladu v areálu elektro
výroby, kde zastává pozici Instruktora a zaškoluje nové kolegy.
Robert se pečlivě stará o svůj areál a končí, až jak je práce
hotová, bez ohledu na čas. Je pozitivně naladěný a loajální,
vždy ochotný pomoci. I v těch nejobtížnějších situacích,
jako byly v minulosti požár a záplavy v areálu, pomáhal v
první linii. Díky jeho výjimečné vynalézavosti pravidelně
přispívá ke zlepšování ve výrobě i skladu.

Začínal jako dělník ve výrobě,
který projevoval velký zájem o záležitosti týkající se kvality. Během
svého dlouholetého zaměstnání
si rozvíjel svoje dovednosti a postupně přešel do oddělení
kvality, kde dnes pracuje jako koordinátor procesu PU oken.
Jeho motto je „kvalita na prvním místě“. Pro výrobní oddělení je velkým přínosem a každý den pomáhá vypracovávat
doporučení ke zlepšení kvality. Holger se při práci zaměřuje
především na hledání řešení se svým pragmatickým a vysoce
kvalifikovaným přístupem, a to jak na lokální úrovni, tak i v
mezinárodních výrobních skupinách.

Pracuje na řezací lince při výrobě
tabulí, zakládá si na nízké zmetkovitosti a výrazně přispívá k tomu,
že se snižuje množství odpadu.
Stará se o školení současných i
nových kolegů na řezací lince a vždycky se dobrovolně
přihlásí, když je potřeba předat znalosti osvědčených postupů
i pracovníkům v jiných továrnách VELUX. Patrick je aktivním členem rady zaměstnanců a o všechny důležité informace
se dělí se svými kolegy. Se svým nasazením a konstruktivním
duchem je důležitým, spolehlivým a velmi přínosným členem
týmu.

FO291-0121CZ

Je nám velkým potěšením, že můžeme i letos udělit čtrnácti zaměstnancům
cenu VILLUMA KANNA RASMUSSENA. Obdrží ji za svůj velký přínos
při plnění cíle Model Company Objective skupiny VKR Group. Příjemce
ocenění vybírá rada Nadace zaměstnanců z pracovníků nominovaných
jednotlivými společnostmi. Letos se rada zaměřovala na osobní odhodlání,
vynalézavost, iniciativu, vstřícnost ke kolegům a nadšení pro každodenní
práci, které se přenáší i na ostatní. Zaměstnanci, kteří se těmito vlastnostmi

