VILLUM KANN
RASMUSSEN OCENENIE 2022
takýmito kvalitami pomáhajú skupine VKR Group dosahovať úspech a
vďaka nim je každá spoločnosť v rámci tejto skupiny skvelým pracoviskom.
Od roku 1996 sa cena udeľuje na výročie narodenín zosnulého Villuma
Kanna Rasmussena dňa 23. januára. Počas 27 rokov udeľovania tohto ocenenia cenu získalo celkovo 335 zamestnancov zo 65 spoločností skupiny VKR
na celom svete. Všetkým oceneným srdečne blahoželáme!
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Elina pracuje na pozícii vedúcej
tímu zákazníckeho servisu pre
oblasť Bulharska. Ako nadriadená
je u svojho špecializovaného tímu
ohromne obľúbená a radíme ju
medzi veľmi oceňovaných zamestnancov našej spoločnosti.
Neustále ponúka pomoc a konštruktívnu kritiku. Vkladá do
práce viac, než sa od nej očakáva. Týmto prístupom a štýlom
práce nakazila aj celé svoje oddelenie. Elina vždy stojí nohami pevne na zemi. Je kolegom k dispozícii, keď ju potrebujú
a svojou obetavosťou a úžasne efektívnou prácou je pre nich
skvelým vzorom.

Barbara pracuje a podporuje všetkých svojich spolupracovníkov
a aj svoju komunitu. Dokáže
vystupovať ako oblastná manažérka predaja na špičkovej úrovni a
súčasne zostáva praktická, nápomocná a priateľská. V práci
sa vždy venovala koučingu a mentoringu menej skúsených
kolegov. Vždy si dokáže nájsť čas na to, aby zaškoľovaným
pracovníkom umožnila čerpať zo svojich hlbokých znalostí
o stavebníctve a sortimente výrobkov spoločnosti VELUX.
Barbarine schopnosti a nadšenie pre vec tvoria neodmysliteľnú súčasť jej osobnosti.
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Spočiatku síce pracovala ako dočasná výpomoc pri zostavovaní
vonkajších roliet, čoskoro však
získala trvalé pracovné miesto. Vo
výrobe dokáže vykonávať množstvo rôznych činností, a preto
začala pracovať na kontrole kvality. Neskôr sa ujala pozície
vedúcej tímu oddelenia vonkajších roliet a jej úlohou bolo
organizovať zmenových majstrov a byť zárukou stability.
Cindy má ohromnú motiváciu a nadšenie pre veci. Je
kľúčovou pracovníčkou a každý si ju váži. Jej optimizmus a
vernosť firme idú ruka v ruke s odbornými znalosťami a iniciatívou, preto si bez nej pracovisko nikto nedokáže predstaviť.

Lotte Tingsted
Mathiesen

Keď sa musela ukončiť činnosť oddelenia pre montáž v Ringkøbingu, zaistili mu jeho rozsiahle dlhodobé skúsenosti ďalšie pracovné
miesto. V súčasnosti pracuje ako
dodávateľ a plánovač vo výrobnom závode, kde zodpovedá za
objednávky dopravy, balenie materiálu a nakládku kamiónov.
Ide o veľmi uznávaného zamestnanca, ktorý k svojim úlohám
pristupuje pozitívne a odhodlane. Do svojej práce aj pracovných postupov premieta vlastnú vynaliezavosť. Asger je vždy
ochotný urobiť niečo navyše a jeho zmysel pre humor a dobrá
nálada sa prenáša na všetkých na pracovisku.

Daniel Maurer
VELUX Schweiz AG

VELUX A/S, Hørsholm
Łukasz vie usilovne pracovať, je
ambiciózny a šikovný. Počas svojej
dlhej kariéry sa venoval stolárstvu
a kvalite dreva. V súčasnosti pracuje na rozvoji dodávateľského
reťazca. Łukasz je kreatívny, komunikatívny a veľmi spoločenský. Kolegovia oceňujú jeho skúsenosti, o ktoré sa ochotne
podelí. Okrem toho pristupuje pozitívne k spolupráci, dokáže druhým podať pomocnú ruku a je trpezlivý. To všetko
prispieva svojím dielom k priateľskej pracovnej atmosfére.
V rámci organizácie je extrémne oddaný, lojálny a rešpektujú
ho kolegovia a aj nadriadení.

Lise pracuje na pozícii techničky
kvality v spoločnosti Global Quality, Health, Safety, Environment
and Energy. Svojou iniciatívou a
odhodlaním pozitívne prispieva
k plneniu pracovných úloh, ako aj k pohode spolupracovníkov. Jej optimizmus a pozitívny prístup k profesionálnemu
riešeniu úloh sa prenáša aj na druhých, a to aj v situáciách s
urgentnými termínmi. Vďaka svojim rozsiahlym znalostiam
o výrobkoch, dokáže veci dotiahnuť do konca a pri práci na
projektoch je o ňu veľký záujem. Lise prichádza s nápadmi aj
návrhmi, ako sa veci dajú robiť lepšie. Svoju prácu miluje a
vždy je ochotná pomôcť druhým.

Lotte pracuje ako projektová
manažérka oddelenia Experience Marketing. Stala sa kľúčovou
pracovníčkou, ktorá sa zaslúžila
o jednotu a symbolizuje našu firemnú kultúru. Dobre rozumie tomu, ako je na pracovisku dôležitá jednotnosť a radosť z
práce. Vystupuje ako most medzi ľuďmi a vyznačuje sa neutíchajúcim nadšením pre vytváranie zážitkov a nadväzovanie
dialógu medzi ľuďmi. Jej nasadenie často presahuje rámec
projektov a jej odvaha a ambície nepoznajú hraníc. Lotte
dobre vie, aké sú pri veľkých projektoch dôležité malé detaily.
Každá spoločnnosť by mala mať svoju Lotte.
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Ako technik so špecializáciou na
valcovanie a ako nástrojár sa cíti
ako ryba vo vode v oblasti mechaniky a elektromechaniky, v ktorej
má značné praktické zručnosti.
Jeho trpezlivosť nepozná hranice a v technickom oddelení
podniku a globálnej podpore skupiny ALU patrí medzi najoceňovanejších pracovníkov. Jeho osobnosť a spoľahlivosť
sa zaslúžili o to, že keď niekto hľadá odborníka z radov zamestnancov vo výrobe, oslovia ho ako prvého. V technických
záležitostiach sa nikdy nevzdáva a nepoľaví, kým záležitosť
nevyrieši, pričom vždy kladie na prvé miesto bezpečnosť.

Kolegovia z oddelenia VELUX
Commercial Supply Holandsko
ho vnímajú ako vzor, ktorý im
ide príkladom. Už niekoľko rokov Frank svojím pevným odhodlaním dokazuje, že je dôveryhodným lídrom najmä v časoch,
keď dochádza k veľkým zmenám. Šíri okolo seba pozitívnu
atmosféru a svoj tím vedie tak, aby prekonával stanovené
ciele. Je podnikavý, neustále vyhľadáva nové príležitosti a
je skvelým tímovým hráčom. Jeho skutočná silná stránka
spočíva v tom, ako dokáže konštruktívne riešiť problémy.
Dokázal si získať úžasný rešpekt a jeho odborné znalosti a
skvelé umenie počúvať, si každý cení.

Zsuzsanna Varga

Per Aarestrup Wedel

VELUX Magyarország
LKR Kft.

DOVISTA A/S, Herning

Svoju kariéru v spoločnosti začala
na pozícii inšpektorky kvality a
našu firmu pozná ako svoju dlaň.
V súčasnosti pracuje na pozícii
vedúcej výroby na oddelení montáže. Je to skvelá manažérka
s výbornými komunikačnými zručnosťami. Je vždy ochotná
poradiť kolegom zo všetkých odvetví, ako si poradiť so všetkými druhmi problémov. Zsuzsa je skvelá tímová hráčka a
oddaná, talentovaná členka tímu vedenia. Je spojivom medzi
členmi tímu vedenia výroby, ktoré z tohto tímu robí silný a
súdržný celok.

Per pracuje na pozícii projektového manažéra. Má na starosti
každodenné stanovovanie predajných cien na trhoch Rationel
a VELFAC. Naša spoločnosť je
preňho všetkým a aktívne sa zapája do celého radu rôznych
firemných komisii. Jeho nasadenie a humor prispievajú k
dobrej pracovnej atmosfére a má skutočný záujem o pracovné
podmienky svojich kolegov. Jeho mimoriadna ochota, skúsenosti a zmysel pre zodpovednosť z neho robia obľúbeného
obchodného partnera. Per je vzorný zamestnanec, ktorý
dokáže pre spoločnosť a svojich spolupracovníkov každý deň
vykonať veľký kus práce.

Mária je úžasná vedúca výrobného tímu a svojim kolegom
ide skvelým príkladom. Práca
je jej koníčkom. Má prirodzenú
autoritu a výborne sa s ňou spolupracuje. Je motivovaná a
správnu cestu na dosiahnutie stanovených cieľov nachádza v
spolupráci so svojim tímom. Mária je vnímavá a vie trpezlivo
počúvať. Všetci kolegovia oceňujú jej aktívny prístup a schopnosť nachádzať riešenia. Teší sa medzi nimi veľkej vážnosti.
Mária je lojálna a oddaná zamestnankyňa.

Má vynikajúce technické a odborné znalosti, ktoré sú neoceniteľné pre jeho prácu – technickú
zákaznícku podporu. Spolupracovníci aj zákazníci veľmi oceňujú
jeho pokojné, vyrovnané a zdvorilé vystupovanie ako aj profesionálne erudované, objektívne a kompetentné poradenstvo.
Pri práci prejavuje elán, nadšenie a ohromné nasadenie. Rovnako považuje za dôležité, aby sa pri spracovávaní a riešení
technických otázok dodržiavali tie najprísnejšie normy, ktoré
zaistia dokonalú spokojnosť zákazníkov.

Na vedúcej pozícii sa Ewa ujala
poľskej pobočky s takou zodpovednosťou a prístupom, ako by to
bola jej vlastná domácnosť a kolegovia patrili do jej rodiny. Dokáže
sa o druhých postarať a podať im pomocnú ruku, zároveň
však platí, že keď dôjde na firemné pravidlá, vie konať prísne
a nekompromisne. Jej neutíchajúci elán a ochota urobiť
pre spoločnosť niečo navyše, z nej robia váženú a uznávanú
zamestnankyňu aj spolupracovníčku. Je to osobnosť s
úžasnou vnútornou silou a svojou chuťou do práce dáva
úžasný príklad ostatným.
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Tento rok je pre nás veľkým potešením udeliť Cenu VILLUM KANN
RASMUSSEN štrnástim zamestnancom, z ktorých každý svojím vlastným
spôsobom prispel k dosiahnutiu Cieľa modelovej spoločnosti skupiny VKR.
Ocenených vyberá Správna rada zamestnaneckej nadácie po nominácii
jednotlivými spoločnosťami. Pri udeľovaní tohtoročných ocenení sa rada
zameriavala na osobné odhodlanie, vynaliezavosť, iniciatívu, ústretovosť
voči kolegom a nákazlivé nadšenie pre každodennú prácu. Zamestnanci s

