VILLUM KANN
RASMUSSEN DÍJ 2021
munka során tanúsított lelkesedést díjazta. A felsorolt tulajdonságokat
megtestesítő munkavállalók elősegítik a VKR Vállalatcsoport sikerét, és
kiváló munkahellyé teszik saját vállalataikat.
A díjat 1996 óta a néhai Villum Kann Rasmussen születésnapján, január
23-án osztják ki. A díjat a VKR Vállalatcsoport 63 vállalatának 321
dolgozója vehette át az azóta tartott 26 díjkiosztó alkalmával. Szívből
gratulálunk az idei nyerteseknek!
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Több mint 25 éve dolgozik az
elektromos VELUX termékprogramon; ráhatása a programok
sikerére ugyanúgy megkérdőjelezhetetlen, mint a részletekre
való odafigyelése és kiváló piaci érzéke. Szakterületén belül hatalmas tudással, sokoldalú ismeretekkel rendelkezik;
mindig felkészült és motivált mind a külső partnerekkel,
mind a közeli kollégákkal folytatott együttműködése során.
Henrik a feladatmennyiségtől függetlenül konstruktívan és
elkötelezetten végzi munkáját, és minden elismerés megilleti
a kollégái körében tapasztalható példamutató, kedves
magatartásáért.

Teresa a lojalitás és az odaadás
megtestesítője. Hosszú karrierje
során sokféle nagy súlyú feladatot
végzett a vállalat pénzügyi területein. Töretlen bizalmat élvez
mind az alkalmazottak, mind az ügyfelek oldaláról: mindez
szerény személyiségének és magas szintű szakértelmének
köszönhető. Az integritás példaképeként minden fillérrel úgy
számol el, mintha a sajátja lenne – ezzel pedig kollégáit is segíti,
mivel bemutatja számukra az etikus pénzkezelés fontosságát
a vállalat pénzügyeiben. Nyugodt stílusa oldja a feszültséget
az ügyfelekkel való egyeztetések során, kollégái pedig
messzemenőkig tisztelik és értékelik szakmai profizmusát.

Halina minden részletre kiterjedő
figyelme számos feladatban tetten
érhető, ez pedig komoly eredményekhez vezet az egész szervezet
számára. Mindig a gyártás területén dolgozott; jelenleg a lakkozáson dolgozik műszakvezetőként. Úgy ismeri a gyártási folyamatokat és a termékeket, akár a tenyerét. Halina folyamatosan javítja saját és
csapata munkájának minőségét, és mindent megtesz azért,
hogy saját megingathatatlan elkötelezettségét is átadja
kollégáinak. A cég értékrendje szerint élő, elkötelezett kolléga, aki energiájával nagyban hozzájárul a pozitív légkör
kialakulásához, és méltán büszke arra, hogy kollégái nagyra
értékelik, és bíznak benne.

A vállalatnál Szervíztechnikus,
illetve Műszaki menedzser pozícióban töltött hosszú évek során
az volt a legfontosabb feladata,
hogy a legjobb VELUX élményt
és a legkiemelkedőbb szolgáltatásokat biztosítsa az ügyfelek számára. Hihetetlen szakértelmét és óriási tudását üzleti
partnereink és kollégáink egyaránt nagyra értékelik. Szívesen dolgozik emberekkel, és kiváló technikai készségeivel,
ötletességével mindenkinek igyekszik megtalálni a számára legmegfelelőbb megoldást. Andrei igazi, elkötelezett
csapatjátékos, és komoly megbecsülésnek örvend a vállalaton
belül.
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A DACH-régió értékesítési vezetőjeként nagy tiszteletnek örvend
átgondolt és konstruktív elképzeléseinek köszönhetően. A kollégák és üzleti partnerek egyaránt
nagyra értékelik nyitottsága és fejlesztésre ösztönző elképzelései miatt. Kollégái és csapata különösen nagyra becsülik
kivételes megbízhatósága és a csapat iránti elkötelezettsége
okán. Nemcsak szakmai és személyes támogatást nyújt,
hanem magas szintű elkötelezettséget és őszinte együttérzést is mutat a csapattagok és családtagjaik iránt a nehéz
időszakokban.

Elkötelezett és ambiciózus; pozitív légkört teremt a kollégák
körében. Joanna gépkezelőként
kezdett dolgozni, néhány évvel
később pedig már műszakvezető
lett. Mindig maximális felelősséggel végzi feladatait, készségesen támogatja kollégáit, emellett pedig a saját részlegén
és üzemében zajló fejlesztési projektekben is részt vesz.
Holisztikus megközelítése, kiváló készségei és az a képessége,
hogy az elvárásokat meghaladó célokat tud elérni, példaképpé emelik, és az üzem egyik legelismertebb vezetőjévé teszik.

1989 óta példamutató elhivatottsággal végzi a DSP-kel kapcsolatos
raktározási és minőségügyi feladatokat. Minőségügyi és üzleti szakértelme, valamint a termékekkel
és rendszerekkel kapcsolatos átfogó ismeretei miatt kiemelt
megbecsülésnek örvendő munkatárs. Számos olyan fejlesztés szíve-lelke, amelyet a DSP-részleg vezetett be. Eriknek
kiemelten fontos a kollégák jólléte – a belőle áradó vidámság
pedig bearanyozza napjaikat. Sosem fél a változástól, és
megtanulta, hogy minden nap más kicsit, mint az előző.

Szervíz munkatársként mindig
alaposan átgondolja, hogy egy
adott döntés miként hat ki nemcsak a saját osztályára, hanem az
egész láncra, és mindig mindent
megtesz azért, hogy az adott döntés mindenkinek a lehető
legjobb legyen. A Svenska Fönster iránti óriási elkötelezettsége és ragadós vidámsága révén javítja a közösségi összetartást és a munkahelyi hangulatot az osztályon; mindent megtesz azért, hogy a kollégák jól érezzék magukat, és kihozzák
magukból a legjobbat. Nemcsak a Svenska Fönsternél nagy
példakép, hanem a DOVISTA és a VKR Vállalatcsoport
számára is példaértékű munkavállaló.
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Szaktudása, valamint az üzlettel és
az ügyfelekkel kapcsolatos ismeretei kulcsfigurává teszik a dán
projektértékesítési részleg Műszaki Menedzsereként. Rendkívül
barátságos és segítőkész az üzletág minden szereplőjével – nem
utolsósorban ügyfeleinkkel is. Napi munkavégzését hatalmas
odaadás és elkötelezettség jellemzi, és komoly értéket képvisel az üzlet számára. Lelkes, és képes mindent megtenni a cél
érdekében, ám mindig a minőséget tartja szem előtt. Proaktív
és megoldásorientált hozzáállása biztosítja, hogy a csapat teljesítse és túlszárnyalja kitűzött céljait. Peter megbecsült munkatárs, és rendkívül népszerű a kollégák körében.

Az évek során Tamara minden
olyan szerepkörben kipróbálhatta magát, ami csak egy értékesítő
vállalatnál előfordulhat – mindig
ugyanolyan elszántan és odaadóan. Ez a fajta gondolkodásmód elengedhetetlen volt ahhoz,
hogy irodai asszisztensből ügyvezetővé válhasson. Tamara
mindig jó példával jár elöl, és inspirációként szolgál minden,
a régióban dolgozó munkatárs számára: mentorkodást vállal,
segít az új alkalmazottak fejlesztésében, és rendkívül segítőkész. Szakismeretei a vállalatcsoportnál eltöltött évek alatt
még tovább bővültek, mivel a jelenlétére Szerbián belül és
kívül egyaránt gyakran volt szükség.
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VELUX-karrierje középiskolai
gyakornokként kezdődött. Diplomáját esti egyetemre járva szerezte, miközben egyedül nevelte
négy gyermekét. Front Office
Supervisorként az ő kezdeményezőkészségének köszönhető
a lehető legpozitívabb együttműködés, illetve a helyi és globális célok elérése. Konstruktív gondolkodásmód jellemzi.
Olyan csapatjátékos, aki hatékony és stabil kapcsolatok kialakítása révén tud jól együttműködni a többiekkel. Nyomás
alatt is mindig egyenletesen teljesít; kiváló példa arra, hogy a
konstruktív munkavégzés milyen kivételes hatékonyságot
eredményez.

Robert a BKR-CZ pozitív
szemléletű, hűséges munkatársa:
2001 óta az elektronikai gyártáshoz tartozó raktárban dolgozik. Ezenkívül oktat is: betanítja
az új kollégákat, továbbá a vállalat vészhelyzeti és tűzvédelmi
csapatának is tagja. Még a szakterületen elképzelhető legnehezebb helyzetekben is helyt áll: a tűzzel, illetve az árvízzel
is dacolt, és mindig élen jár a segítségnyújtásban. Robert
rendben tartja a munkaterületét, és bármennyi is az idő,
addig nem megy haza, amíg nincs kész a munka.

Kétkezi munkásként kezdett dolgozni a gyártási részlegen, és erős
érdeklődést mutatott a termékminőség iránt. Hosszú ideje fennálló
munkaviszonya alatt fejlesztette képességeit, majd átkerült
a minőségbiztosítási osztályra, ma pedig koordinátorként
dolgozik a Windows PU-folyamatban. Mottója: „Első a
minőség!”. Elkötelezetten támogatja a gyártási folyamatokat,
és ajánlásokat fogalmaz meg a minőség javítása érdekében
nap mint nap. Holgerre megoldásorientált gondolkodásmód
jellemző; munkáját pragmatikusan, nagyfokú szakértelemmel végzi a helyi ügyeket illetően ugyanúgy, mint a nemzetközi projekteket.

A vágósoron dolgozik az üveg�gyártást végző üzemben. Büszke
a minőségi okokból visszaküldött termékek alacsony arányára;
munkájával jelentősen hozzájárul
a selejtmennyiség csökkentéséhez. Ő biztosítja a meglévő és
az új kollégák képzését a vágósoron, és ha a bevált gyakorlatokat kell megosztani más VELUX-üzemekkel, mindig önként
vállalkozik a feladatra. Patrick az üzemi tanács elkötelezett tagja, aki releváns információkat oszt meg kollégáival.
Elkötelezettségének és építő szellemiségének köszönhetően
a kollektíva fontos, megbízható, pozitívan gondolkodó tagja.
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Nagy örömünkre szolgál, hogy a VILLUM KANN RASMUSSENDÍJAT idén tizennégy olyan 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 minőségorientált hozzáállást, a leleményességet, a kezdeményezőkészséget, a kollégákkal szembeni segítőkészséget és a mindennapi

