
  

Frank Rood
JET BIK Projecten B.V.

Jeho kolegové z oddělení VELUX 
Commercial Supply Netherlands 
ho vnímají jako vzor, který jim 
jde příkladem. Už řadu let Frank 
svým ohromným odhodláním do-
kazuje, že je důvěryhodným lídrem. A zvlášť v dobách, kdy 
dochází k překotným změnám. Šíří kolem sebe pozitivní at-
mosféru a svůj tým vede tak, aby překonávali stanovené cíle. 
Je podnikavý, neustále vyhledává nové příležitosti a je skvě-
lým týmovým hráčem. Jeho skutečná silná stránka spočívá 
v tom, jak dokáže konstruktivně řešit problémy. Dokázal si 
získat úžasný respekt a jeho odborné znalosti a úžasné umění 
naslouchat si všichni cení.

Zsuzsanna Varga 
VELUX Magyarország  
LKR Kft.

Svou kariéru u společnosti zahájila 
na pozici inspektorky jakosti a naši 
firmu zná jako své boty. V součas-
nosti pracuje na pozici vedoucí 
výroby v oddělení montáže. Jedná se o skvělou manažerku 
vyznačující se výbornými interpersonálními dovednostmi.  
Je vždycky ochotná poradit kolegům ze všech odvětví, jak 
se vypořádat se všemi druhy potíží. Zsuzsa je skvělá týmová 
hráčka a oddaná a talentovaná členka týmu vedení. Je pojít-
kem mezi členy týmu vedení výroby, které z tohoto týmu dělá 
silný a soudržný útvar.

Per Aarestrup Wedel 
DOVISTA A/S, Herning

Per pracuje na pozici projekto-
vého manažera. Má na starosti 
každodenní stanovování pro-
dejních cen na trzích Rationel a 
VELFAC. Naše společnost je pro 
něj vším a aktivně se zapojuje do řady různých podnikových 
výborů. Jeho nasazení a humor přispívají k dobré pracov-
ní atmosféře a má opravdový zájem o pracovní podmínky 
svých kolegů. Jeho výjimečná ochota, zkušenosti a smysl pro  
zodpovědnost z něj dělají oblíbeného obchodního partnera. 
Per je vzorný zaměstnanec, který dokáže pro naši společnost 
i své spolupracovníky odvést každý den obrovský kus práce.

Lotte Tingsted  
Mathiesen 
VELUX A/S, Hørsholm   

Lotte pracuje jako projektová ma-
nažerka oddělení Experience Mar-
keting. Stala se klíčovou pracovni-
cí, která se zasloužila o jednotu a 
symbolizuje naši podnikovou kulturu. Dobře rozumí tomu, 
jak je na pracovišti důležitá jednotnost a radost z práce. Pře-
klenuje hranice mezi lidmi a hoří neutuchajícím nadšením 
pro vytváření zážitků a navazování dialogu mezi lidmi. Její 
nasazení často přesahuje rámec projektů a její odvaha a ambi-
ce neznají hranic. Lotte dobře ví, jak jsou u velkých projektů 
důležité drobnosti. Někoho jako je Lotte by měla mít každá 
firma.

Barbara Entwistle 
VELUX Company Ltd.

Na svou každodenní práci klade 
extrémně vysoká měřítka. Neúnav-
ně tvrdě pracuje a podporuje jak 
všechny své spolupracovníky, tak 
i svoji komunitu. Dokáže vystu-
povat jako oblastní manažerka prodeje na špičkové úrovni a 
současně zůstává neskonale praktická, nápomocná a každému 
otevřená. V práci se vždycky věnovala koučinku a mentorin-
gu méně zkušených kolegů. Vždycky si dokáže najít čas na to, 
aby zaškolovaným i žákům umožnila čerpat ze své studnice 
hlubokých znalostí o stavebnictví a sortimentu společnosti 
VELUX. Její schopnosti a nadšení pro věc tvoří neodmysli-
telnou součást její osobnosti.

Mária Špánková 
Partizánske Building  
Components-SK

Mária je úžasnou vedoucí výrob-
ního týmu a svým kolegům jde 
skvělým příkladem. Její práce je i 
jejím koníčkem. Má přirozenou 
autoritu a skvěle se s ní spolupracuje.  Je vždycky motivovaná 
a správnou cestu k dosažení vytyčených cílů nalézá ve spolu-
práci se svým týmem. Mária dokáže vnímavě a trpělivě na-
slouchat. Všichni její kolegové oceňují její proaktivní přístup 
a schopnost nacházet řešení. Těší se mezi nimi velké vážnosti. 
Mária je loajální a oddaná zaměstnankyně.
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Je nám velkým potěšením, že můžeme i tento rok udělit čtrnácti  
zaměstnancům ocenění VILLUM KANN RASMUSSEN AWARD. Ob-
drží ho za své mimořádné přispění tomu, aby skupina VKR dosáhla svého 
cíle stát se modelovou společností. 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 vyznačují, posouvají  

skupinu VKR Group dál na cestě k úspěchu a ve společnosti se díky nim 
dobře pracuje.

Toto ocenění se od roku 1996 uděluje v den narozenin Villuma Kanna  
Rasmussena, tedy 23. ledna. Zatím bylo uděleno 27krát a obdrželo ho  
celkem 335 zaměstnanců z 65 společností skupiny VKR Group z celého  
světa. Držitelům letošních ocenění upřímně blahopřejeme.

MIChEL LANGRAND 
Chairman of the Board

Nadace zaměstnanců skupiny VKR Group

ThOMAS ThUNE ANDERSEN
Chairman of the Board

VKR holding A/S

JENS V. KANN-RASMUSSEN 
Chairman of the Board
VILLUM FONDEN

Paweł Owczarek
NM Polska Sp. z o.o.

Jako technik se specializací na vál-
cování a nástrojář se cítí jako ryba 
ve vodě v oblasti mechaniky a elek-
tromechaniky, v níž má značné 
praktické dovednosti. Jeho trpěli-
vost je prakticky bezmezná a v technickém oddělení závodu 
a globální podpoře skupiny ALU patří mezi nejoceňovanější 
pracovníky. Jeho charakter a spolehlivost se zasloužily o to, že 
když někdo hledá z řad zaměstnanců ve výrobě odborníka, je 
první na řadě. V technických záležitostech se nikdy nevzdává, 
nepoleví, dokud záležitost nevyřeší, a vždycky klade na první 
místo bezpečnost. 

Łukasz Kunowski 
DOVISTA Polska Sp. z o.o.

Dokáže tvrdě pracovat, je ambi-
ciózní a myslí mu to. Během své 
dlouhé kariéry se věnoval truhlář-
ství a kvalitě dřeva. V současnosti 
pracuji na rozvoji dodavatelské-
ho řetězce. Łukasz je kreativní, komunikativní a ohromně 
společenský. Kolegové oceňují jeho zkušenosti, o které se 
ochotně dělí. Kromě toho přistupuje pozitivně ke spoluprá-
ci, dokáže druhým podat pomocnou ruku a je trpělivý, což 
všechno svým dílem přispívá k přátelské pracovní atmosféře.  
Je ohromně oddaný a věrný naší organizaci a sklízí respekt 
svých kolegů i vedení.

Elina Angelova 
VELUX Bulgaria EOOD

Elina pracuje na pozici tým  
lídra zákaznického servisu pro 
oblast Bulharska. Jako nadřízená 
je u svého specializovaného týmu 
ohromně oblíbená a řadíme ji mezi 
vysoce oceňované zaměstnankyně naší společnosti. Neustále 
nabízí pomoc a konstruktivní kritiku a vkládá do práce víc, 
než se od ní očekává. Svůj přístup i pracovní nasazení přenáší 
na  celý svůj tým. Elina vždycky stojí nohama pevně na zemi. 
Je kolegům k dispozici, když jí potřebují, a svou obětavostí a 
vysoce efektivní prací je jim úžasným vzorem.

Asger Møller Jensen
DOVISTA A/S, Ringkøbing

Když bylo nutné ukončit činnost 
oddělení pro montáž v Ringkø-
bingu, zajistily mu jeho rozsáhlé 
a dlouhodobé zkušenosti další 
pracovní místo. V současnosti 
pracuje jako dodavatel a plánovač v továrně, kde odpovídá za 
objednávky dopravy, balení materiálu a nakládání kamionů. 
Jedná se o vysoce uznávaného zaměstnance a ke svým úkolům 
přistupuje pozitivně a odhodlaně. Do své práce i pracovních 
postupů promítá svoji vynalézavost. Asger je vždycky ochot-
ný udělat něco navíc a jeho smysl pro humor a dobrá nálada 
se přenáší na všechny na pracovišti.

Ewa Maria Stepek  
Altaterra Polska Sp. z o.o.

Na pozici vedoucí se Ewa ujala 
polské pobočky s takovou odpo-
vědností a přístupem, jako by to 
byla její vlastní domácnost a kole-
gové patřili do její rodiny. Dokáže 
se o druhé starat a podat jim pomocnou ruku, zároveň ale  
platí, že když dojde na firemní pravidla, umí jednat přís-
ně a nekompromisně. Její neutuchající elán a ochota udělat 
pro společnost něco navíc z ní dělají váženou a uznávanou 
zaměstnankyni i spolupracovnici. Je osobností s úžasnou 
vnitřní silou a její chuť do práce představuje úžasný příklad 
ostatním.

Daniel Maurer 
VELUX Schweiz AG

Má vynikající technické i odborné 
znalosti, které jsou neocenitelné 
pro jeho práci – technickou zá-
kaznickou podporu. Spolupra-
covníci i zákazníci vysoce oceňují 
jeho klidné, vyrovnané a zdvořilé vystupování i profesionálně 
erudované, objektivní a kompetentní poradenství. Při práci 
vykazuje elán, nadšení a ohromné nasazení. Považuje také za 
důležité, aby při zpracovávání a řešení technických dotazů 
dodržoval ty nejpřísnější měřítka. Jedině tak totiž získáme 
jistotu, že zákazníkům ke spokojenosti nic nechybí. 

Lise Lundum
VELUX A/S, Østbirk

Lise pracuje na pozici techničky 
jakosti ve společnosti Global Qu-
ality, health, Safety, Environment 
and Energy. Svou iniciativou a 
zápalem pozitivně přispívá k re-
alizaci pracovních úkonů i pohodě spolupracovníků. Její  
optimizmus a pozitivní přístup k profesionálnímu řešení 
úkolů se přenáší i na druhé, a to i v situacích, kdy hoří ter-
míny. Protože má rozsáhlé znalosti výrobků a dokáže věci  
dotahovat do konce, je po ní u každého projektu velká sháň-
ka. Lise přichází s nápady i návrhy, jak se věci dají dělat lépe. 
Svou práci miluje a je vždycky ochotná pomáhat druhým.

Cindy Humblot
KH-SK France S.A.S.,  
Bourbonne les Bains

Nejprve sice pracovala jako do-
časná výpomoc u montáže ven-
kovních rolet, brzy si ale vydobyla 
trvalé pracovní místo. Vyzná se v 
řadě různých výrobních procesů, a proto začala pracovat na 
kontrole kvality. Později se ujala pozice tým lídra oddělení 
venkovních rolet a měla za úkol organizovat střídání směn 
mistrů a vnést do něj stabilitu. Cindy má ohromnou moti-
vaci a zápal pro věc. Je klíčovou pracovnicí a každý si jí váží. 
Její optimizmus a věrnost firmě jdou ruku v ruce s odborným 
povědomím a iniciativou, takže si bez ní pracoviště nikdo  
ani neumí představit.

VILLUM KANN 
RASMUSSEN CENA 2022


