
  

Frank Rood
JET BIK Projecten B.V.

Kollégái a VELUX Commercial 
Supply Netherlandsnél példakép-
ként tekintenek rá. Frank sok éven 
át komoly elkötelezettségű, meg-
bízható vezetőként segítette cégét, 
különösen a változások idején. Pozitív légkört teremt, ahol a 
csapata mindent megtesz a célok teljesítése és túlteljesítése  
érdekében. Vállalkozó szellemű, mindig keresi a lehetősége-
ket, remek csapatjátékos, és kiemelkedő a konstruktív problé-
mamegoldó képessége. Nagyra becsülik szakértelmét és érté-
kelik, hogy meghallgat másokat.

Varga Zsuzsanna 
VELUX Magyarország  
LKR Kft.

Pályáját a vállalatnál minőségel-
lenőrként kezdte; kívülről ismeri 
a vállalatot, és ma az összeszerelő 
üzem termelési igazgatója. Kiváló 
vezetői és kommunikációs képességekkel bír. Mindig készen  
áll, hogy tanácsot és útmutatást nyújtson a kollégáinak a 
problémák kezeléséhez. Zsuzsa nagyszerű csapatjátékos, a  
vezetőség elkötelezett és tehetséges tagja. Ő az az esszencia, 
ami a termelési területek csapatát egy erős, egységes egésszé 
teszi.

Per Aarestrup Wedel 
DOVISTA A/S, Herning

Projektmenedzser, aki napi szin-
ten felelős az értékesítési árakért a 
Rationel és a VELFAC piacokon. 
A vállalat elhivatott munkaválla-
lója, aki aktívan részt vesz külön-
féle munkabizottságokban. Elkötelezettsége, humora hoz-
zájárul a jó munkahelyi légkör megteremtéséhez, és őszin-
tén érdekli munkatársai jólléte. Rendkívüli segítőkészsége,  
tapasztalata, felelősségérzete kedvelt üzleti partnerré teszi. 
Per példamutató alkalmazott, akinek jelenléte komoly hatás-
sal van minden nap kollégáira és a vállalat életére is.

Lotte Tingsted  
Mathiesen 
VELUX A/S, Hørsholm   

Az Experience Marketing projekt-
vezetője. A vállalati kultúra egysé-
gének kulcsfigurája és szimbólu-
ma. Olyan ember, aki összeköti a 
többieket; mint a közös élmények és a párbeszéd megterem-
tésének szenvedélyes nagykövete ismeri az egység és az öröm 
fontosságát a munkahelyen. Elkötelezettsége gyakran túlmu-
tat a projekteken, ennek megfelelően bátorsága és ambíciója 
is fantasztikus. Lotte tudja, hogy egy nagy projektben milyen 
jelentőséggel bírnak az apró részletek. Minden vállalkozásnak 
szüksége lenne egy Lottéra.

Barbara Entwistle 
VELUX Company Ltd.

Hihetetlenül magas színvonalon 
végzi a mindennapi teendőit, fá-
radhatatlan, a munkahelyén és a 
közösségében mindenki számíthat 
rá. Elismert területi értékesítési 
menedzser, ugyanakkor teljes mértékben gyakorlatias, segí-
tőkész és megközelíthető személy. A munkahelyen mindig 
segíti és mentorálja a kevésbé tapasztalt kollégákat, és min-
dig szakít időt arra, hogy a gazdag építőipari és VELUX  
területen szerzett tapasztalatával tanítson és mentoráljon 
másokat. Barbara képességei és együttérzése egyéniségének 
alappillérei.

Mária Špánková 
Partizánske Building  
Components-SK

Mária kivételes képességű ter-
melési csapatvezető és nagyszerű 
példával jár elő kollégái számára. 
A munkája a szenvedélye! Magá-
tól értetődő tekintélye van és csodálatos ember, így minden-
ki szeret vele dolgozni. Mindig motivált és együttműködő  
annak érdekében, hogy csapatával megtalálják a megfelelő 
utat a kitűzött célok eléréséhez. Mária megértő és figyelmes 
hallgatóság. Nagy tiszteletnek örvend kollégái körében, akik 
értékelik proaktív hozzáállását és problémamegoldó képessé-
gét. Mária lojális és odaadó alkalmazott.
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Nagy örömünkre szolgál, hogy idén a VILLUM KANN RASMUS-
SEN-DÍJAT tizennégy 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 a személyes elkötelezettséget, a leleményessé-
get, a kezdeményezőkészséget, a kollégákkal szembeni segítőkészséget és a  
mindennapi munka során tanúsított, motiváló lelkesedést díjazta. A felso-

rolt tulajdonságokat megtestesítő munkavállalók elősegítik a VKR Válla-
latcsoport sikerét, és hozzájárulnak ahhoz, hogy saját vállalatuk nagyszerű  
munkahely legyen.

A díjat 1996 óta a néhai Villum Kann Rasmussen születésnapján, január  
23-án osztják ki. A díjat a VKR Vállalatcsoport 65 vállalatának 335 dolgozó-
ja vehette át az azóta tartott 27 díjkiosztó alkalmával. Szívből gratulálunk az 
idei nyerteseknek!

MICHEL LANgRAND 
Az igazgatótanács elnöke

A VKR Vállalatcsoport Alkalmazotti Alapítványa

THOMAS THUNE ANDERSEN
Az igazgatótanács elnöke

VKR Holding A/S

JENS V. KANN-RASMUSSEN 
Az igazgatótanács elnöke

VILLUM FONDEN

Paweł Owczarek
NM Polska Sp. z o.o.

Szerszámspecialistaként nagyon 
hozzáértő, magasan képzett 
munkatárs a mechanika és elekt-
romechanika területén. Pawełnek 
határtalan a türelme, és ő az egyik 
legelismertebb személy a gyár műszaki részlegén, illetve a 
globális ALU csoport támogatói területén. Személyiségének 
és megbízhatóságának köszönhetően Paweł mindig az első  
számú szakember a gyártó személyzet számára. Technikai 
kérdésekben soha nem adja fel és nem hagyja megoldatlanul 
a dolgokat úgy sem, hogy számára mindig a biztonság az első. 

Łukasz Kunowski 
DOVISTA Polska Sp. z o.o.

He is hardworking, ambitious, 
Szorgalmas, ambiciózus és intelli-
gens. Hosszú szolgálati ideje alatt 
asztalosmunkával és a faanyagok 
minőségével foglalkozott, manap-
ság pedig a beszállítói fejlesztésekkel. Łukasz kreatív, kom-
munikatív és igazi társasági ember. Kollégái nagyra értékelik 
tapasztalatát, amelyet szívesen megoszt másokkal. Emellett 
pozitív, együttműködő, segítőkész és türelmes: igazi barát-
ságos munkahelyi légkört teremt. A szervezeten belül rend-
kívül elkötelezett és lojális, kollégái és a vezetőség egyaránt 
nagyra tartják.

Elina Angelova 
VELUX Bulgaria EOOD

Elina a bolgár ügyfélszolgálati 
csoport vezetője, egy elkötelezett 
csapat rendkívül népszerű mene-
dzsere és a vállalat nagyra becsült 
tagja. Mindig segít, és építő jellegű 
kritikát ad, illetve az elvártnál mindig többet nyújt; ezt a fajta 
megközelítést, munkastílust adja át a teljes részlegének. Elina 
gyakorlatias, kollégái mindig számíthatnak rá, ráadásul kiváló 
példát mutat az elkötelezettségével és kimagaslóan hatékony 
munkavégzésével.

Asger Møller Jensen
DOVISTA A/S, Ringkøbing

Széleskörű és sokéves tapasztalata 
állást biztosított számára a ring-
købingi összeszerelő részlegek be-
zárása után. Ma beszállítóként és 
tervezőként dolgozik a gyárban; 
a szállítás és a csomagolóanyagok megrendeléséért, illetve a 
teherautók berakodásáért felelős. Nagyra becsült munkatárs, 
aki lelkesen és elkötelezetten végzi feladatait. Találékony-
ságát munkája és munkamódszere is tükrözi. Asger mindig  
megtesz minden tőle telhetőt, humora és jó hangulata pedig 
mindenkire átragad.

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

Irodavezetőként Ewa felelősséggel 
kezeli a lengyel irodát, mintha az 
a saját otthona, a kollégái pedig a 
családtagjai lennének. gondos-
kodó és segítőkész, ugyanakkor 
szigorú és határozott, ha a vállalat szabályairól van szó. Vég-
telen lendülete és hajlandósága, hogy a vállalatért megtegyen 
minden tőle telhetőt, nagyra értékelt és megbecsült munka-
vállalóvá és kollégává teszi. Kiemelkedő kitartással rendel-
kezik, élettel teli személyisége pedig nagyszerű példa mások 
számára.

Daniel Maurer 
VELUX Schweiz AG

Kiemelkedő műszaki és szakmai 
tudással rendelkezik, amely a 
műszaki ügyfélszolgálaton belüli 
munkájához felbecsülhetetlen ér-
tékű. Nyugodt, kiegyensúlyozott 
és udvarias modorát a kollégák és az ügyfelek is nagyra be-
csülik, emellett értékelik szakszerű, tárgyilagos és hozzáértő 
tanácsait. Szenvedéllyel, lelkesedéssel és komoly elhivatott-
sággal végzi a munkáját. Daniel Maurer számára emellett 
fontos, hogy a műszaki jellegű megkereséseket a legmagasabb 
színvonalon kezelje és oldja meg, az ügyfelek legnagyobb  
elégedettségére. 

Lise Lundum
VELUX A/S, Østbirk

Lise minőségbiztosítási mérnök-
ként dolgozik (global Quality, 
Health, Safety, Environment and 
Energy). Kezdeményezőkész és 
elkötelezett hozzáállása feladatai 
elvégzésekor és a munkatársaival való törődés során is meg-
mutatkozik. Mindenkire átragadó optimizmussal és pozitív 
hozzáállással segíti elő a feladatok szakmai megoldását, még 
rövid határidők esetén is. Széleskörű termékismerete és a tel-
jesítmény iránti elhivatottsága nagy segítséget jelent minden 
projektben. Lise ötletekkel és javaslatokkal is elősegíti a fejlő-
dést. Szereti a munkáját és mindig segítőkész.

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

Ideiglenes munkavállalóként 
kezdte, de hamarosan állandó ál-
lást ajánlottak neki a redőny-ösz-
szeszerelési részlegen. Mivel a 
gyártási folyamatokban sokrétű szaktudással rendelkezik,  
így minőségellenőr, majd a műszakvezetőket segítő redőny 
részleg csoportvezetője lett; jelenléte a stabilitás garanciá-
ja. Az elhivatott és elkötelezett Cindy kulcsfontosságú és  
mindenki által elismert kolléga. Optimizmusa és lojalitása, 
valamint szakmai alapossága és kezdeményezőkészsége révén 
a telephely igazi támaszává vált.
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