
  

Frank Rood
JET BIK Projecten B.V.

Jego współpracownicy z VELUX 
Commercial Supply Netherlands  
postrzegają go jako wzór do  
naśladowania. Od wielu lat Frank 
wykazuje silne zaangażowanie  
jako zaufany lider, zwłaszcza w czasach zmian. Tworzy  
pozytywną atmosferę, prowadząc swój zespół tak, aby  
przekraczał wyznaczone cele. Jest przedsiębiorczy, zawsze 
szuka nowych możliwości, świetnie działa zespołowo, a jego 
prawdziwym atutem jest umiejętność konstruktywnego  
rozwiązywania problemów. Jest bardzo szanowany i ceniony 
za swoją wiedzę oraz świetne umiejętności słuchania.

Zsuzsanna Varga 
VELUX Magyarország  
LKR Kft.

Karierę zawodową w firmie rozpo-
częła jako inspektor jakości; zna 
branżę od podszewki, a dziś jest 
kierownikiem produkcji w dziale 
montażu; to bardzo solidny manager o doskonałych umie-
jętnościach interpersonalnych. Zawsze chętnie udzieli współ-
pracownikom porad i wskazówek ułatwiających radzenie 
sobie z wszelkimi problemami. Zsuzsanna świetnie pracuje 
w zespole, jest zaangażowanym i utalentowanym członkiem 
zespołu zarządzającego. Jest spoiwem, które łączy zespół  
zarządzający produkcją w silną, spójną jednostkę.

Per Aarestrup Wedel 
DOVISTA A/S, Herning

Jest kierownikiem projektu, który 
na co dzień odpowiada za ceny 
sprzedaży na rynkach Rationel  
i VELFAC. Jest aktywnym człon-
kiem firmy i bierze czynny udział 
w różnych komisjach zakładowych. Jego zaangażowanie  
i humor sprzyjają dobrej atmosferze pracy. Szczerze inte-
resuje się dobrostanem swoich współpracowników. Jego  
niezwykła gotowość do niesienia pomocy, doświadczenie  
i poczucie odpowiedzialności czynią go preferowanym part-
nerem biznesowym. Per jest wzorowym pracownikiem, który 
każdego dnia wnosi znaczący wkład w życie firmy i swoich 
współpracowników.

Lotte Tingsted  
Mathiesen 
VELUX A/S, Hørsholm   

Jest Project Managerem w dziale 
Experience Marketing. Stała się 
kluczową postacią symbolizującą 
jedność i kulturę firmy. Jako łącz-
nik między ludźmi, z niezwykłą pasją tworzenia doświadczeń 
i dialogu między ludźmi, rozumie, jak ważna jest jedność  
i zadowolenie w miejscu pracy. Jej zaangażowanie często wy-
kracza poza wyznaczone projekty, a jej odwaga i ambicje są 
ogromne. Lotte dobrze zna znaczenie drobnych szczegółów 
w dużym projekcie. Każda firma powinna mieć kogoś takiego 
jak Lotte.

Barbara Entwistle 
VELUX Company Ltd.

Swoje codzienne zadania wyko-
nuje na niezwykle wysokim po-
ziomie, pracując niestrudzenie, 
wspierając wszystkich w pracy  
i w swojej społeczności. Jest zna-
komitą regionalną menedżerką sprzedaży, ale także bardzo 
praktyczną, pomocną i przystępną osobą. Od zawsze edukuje 
mniej doświadczonych kolegów w pracy, jest dla nich men-
torem, zawsze ma czas, aby uczyć innych i czuwać nad nimi 
dzięki swojemu bogatemu doświadczeniu w zakresie budow-
nictwa i grupy VELUX. Umiejętności i empatia zawsze były 
częścią osobowości Barbary.

Mária Špánková 
Partizánske Building  
Components-SK

Mária jest wyjątkowym liderem 
zespołu produkcyjnego i wspa-
niałym przykładem dla swoich 
współpracowników. Jej praca to 
jej pasja! Ma naturalny autorytet i jest wspaniałą osobą do 
współpracy.  Zawsze jest zmotywowana i współpracuje ze 
swoim zespołem, aby znaleźć właściwą drogę do osiągnię-
cia wyznaczonych celów. Mária jest wnikliwym i uważnym 
słuchaczem. Cieszy się dużym szacunkiem wśród wszyst-
kich współpracowników, którzy cenią jej aktywne podejście 
i umiejętność znajdowania rozwiązań. Maria jest lojalnym  
i oddanym pracownikiem.
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W tym roku z wielką przyjemnością przyznajemy NAGRODĘ VILLUMA  
KANNA 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, podejmowane inicjatywy, uczynność wobec  
współpracowników oraz entuzjastyczne podejście do 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  
Kanna Rasmussena. Do tej pory przyznawaliśmy Nagrody 27 razy –  
otrzymało je 335 pracowników z 65 spółek Grupy VKR z całego świata.  
Serdecznie gratulujemy tegorocznym laureatom!

MIChEL LANGRAND 
Prezes Zarządu

Fundacja Pracownicza Grupy VKR

ThOMAS ThUNE ANDERSEN
Prezes Zarządu

VKR holding A/S

JENS V. KANN-RASMUSSEN 
Prezes Zarządu

VILLUM FONDEN

Paweł Owczarek
NM Polska Sp. z o.o.

Jako specjalista od rolek profilują-
cych i narzędzi, jest bardzo kom-
petentnym, wysoko wykwalifiko-
wanym pracownikiem w obszarze 
mechaniki i elektromechaniki. 
Paweł ma ogromną cierpliwość i jest jedną z najbardziej roz-
poznawalnych osób w dziale technicznym w fabryce oraz  
w globalnym dziale wsparcia produkcji komponentów alum-
iniowych. Dzięki swojej osobowości i niezawodności, Paweł 
jest dla kadry produkcyjnej zawsze specjalistą pierwszego  
wyboru. W kwestiach technicznych nigdy się nie poddaje  
i nie pozostawia spraw bez rozwiązania, a bezpieczeństwo  
zawsze stawia na pierwszym miejscu.

Łukasz Kunowski 
DOVISTA Polska Sp. z o.o.

Jest pracowity, ambitny i inteli-
gentny. Podczas swojej długiej 
pracy zajmował się stolarką i jako-
ścią drewna, a dziś rozwojem do-
stawców. Łukasz jest kreatywny, 
komunikatywny i bardzo towarzyski. Współpracownicy do-
ceniają jego doświadczenie, którym chętnie się dzieli. Ponad-
to ma pozytywne nastawienie do współpracy, jest pomocny  
i cierpliwy, co przyczynia się do tworzenia przyjaznej atmos-
fery pracy. Jest niezwykle oddany i lojalny wobec firmy, cieszy 
się szacunkiem kolegów i kierownictwa.

Elina Angelova 
VELUX Bulgaria EOOD

Elina jest liderem zespołu obsługi 
klienta w Bułgarii, niezwykle po-
pularnym menedżerem oddanego 
zespołu i cenionym członkiem fir-
my. Zawsze gotowa, by zaoferować 
pomoc i konstruktywne wskazówki, daje od siebie więcej niż  
jest to wymagane; to podejście przekazała całemu działowi  
jako styl pracy. Elina zawsze twardo stąpa po ziemi, jest  
zawsze do dyspozycji wszystkich swoich współpracowników  
i daje niesamowity przykład swoim oddaniem, a także wysoce 
efektywną pracą.

Asger Møller Jensen
DOVISTA A/S, Ringkøbing

Jego bogate wieloletnie doświad- 
czenie zapewniło mu pracę  
po zamknięciu wydziałów mon-
tażowych w Ringkøbing. Dziś 
pracuje jako dostawca i planista  
w fabryce, odpowiadając za zamawianie transportu, materia-
łów do pakowania i załadunku samochodów ciężarowych. 
Jest cenionym pracownikiem z pozytywnym i zaangażowa-
nym podejściem do swoich zadań. Jego pomysłowość znajdu-
je odzwierciedlenie w podejściu do pracy i procedur. Asger 
zawsze jest gotów pójść o krok dalej, a jego poczucie humoru 
i dobry nastrój zarażają wszystkich w pobliżu.

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

Jako kierownik biura Ewa zarzą-
dzała polskim biurem z odpowie-
dzialnością i suwerennością, jakby 
to był jej własny dom i jakby jej 
współpracownicy byli jej własną 
rodziną. Jest troskliwa i pomocna, ale też twarda i zdecydo-
wana, jeśli chodzi o zasady obowiązujące w firmie. Jej niesłab-
nąca motywacja i chęć pójścia dla dobra firmy o krok dalej 
sprawiają, że jest ceniona i szanowana jako pracownik oraz 
współpracownik. Jest osobą o niezwykłej sile, a jej witalność 
jest wspaniałym przykładem dla innych.

Daniel Maurer 
VELUX Schweiz AG

Posiada wybitną wiedzę technicz-
ną i specjalistyczną, która jest nie-
oceniona w jego pracy w zakresie 
technicznej obsługi klienta. Jego 
spokojne, wyważone i uprzejme  
maniery są wysoko cenione przez współpracowników  
i klientów, którzy również doceniają jego profesjonalne,  
obiektywne i kompetentne porady. Pracuje z pasją, entuzja-
zmem i dużym poświęceniem. Ponadto dla Daniela ważne jest, 
aby obsługiwać i rozwiązywać zapytania techniczne zgodnie  
z najwyższymi standardami, co sprawia, że klienci są w pełni 
usatysfakcjonowani. 

Lise Lundum
VELUX A/S, Østbirk

Lise pracuje jako inżynier ds. 
zapewnienia jakości w Global 
Quality, health, Safety, Environ-
ment and Energy. Przyczynia się 
do wykonywania zadań i dobre-
go samopoczucia współpracowników, wykazując inicjatywę  
i zaangażowanie. Zaraża optymizmem i pozytywnym podej-
ściem do profesjonalnego rozwiązywania zadań, nawet jeśli 
terminy są krótkie. Jej rozległa wiedza na temat produktów 
i umiejętność wykonywania zadań sprawiają, że jest bardzo 
mile widziana przy realizacji projektów. Lise może zapropo-
nować zarówno swoje pomysły, jak i sugestie ulepszeń. Kocha 
swoją pracę i zawsze jest pomocna w stosunku do innych.

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

Na początku była pracownikiem 
tymczasowym, lecz wkrótce za-
proponowano jej stałe stanowisko 
przy montażu rolet. Po wdrożeniu 
w wiele procesów produkcyjnych została inspektorem jako-
ści, a później kierownikiem zespołu w dziale rolet, asystując 
brygadzistom zmianowym i będąc gwarantem stabilności. 
Zaangażowana i oddana Cindy jest kluczowym pracowni-
kiem i cieszy się uznaniem wszystkich. Jej optymistyczne  
i lojalne podejście oraz profesjonalna sumienność i inicjatywa 
czynią ją filarem zakładu.

VILLUMA KANN 
RASMUSSENA NAGRODA 2022


