WALL OF FAME – DECEMBER
JENS RAUN

Thomas Vitting vil gerne indstille Jens Raun til Wall of Fame.
En god murermester er svær at finde og hos Kjær Knudsen er vi så heldige at være i besiddelse af den bedste
af slagsen. Jens Raun er en yderst kompetent leder som sætter en ære i at opbygge en murerafdeling
bestående af svende med både de rette faglige kompetencer såvel som personlige. Derudover har han
lederskabsevner og en social samhørighed som er mere intuitiv end dem man ser hos andre ledere, hvilket
gør ham til en utrolig vellidt og respekteret murermester.
Det er tydeligt for enhver at Jens kan lide at arbejde med og interesserer sig for mennesker. Han behandler
alle med respekt, læser og forstår sine medarbejdere og lægger mærke til både det sagte og usagte. Det gør
ham i stand til bedre at fornemme stemninger, og at handle med det samme, hvis der opdages mislyd. Han
er god til at finde frem til medarbejdernes spidskompetencer og forsøger altid at fordele opgaverne så alle
kompetencer kommer i spil, hvilket gør at medarbejderne vokser, og at Kjær Knudsen får det optimale
udbytte ud af arbejdskraften. Derudover sætter han tydelige og klare mål og sikre derved, at alle ved hvilken
vej de skal gå.
Til dette kan tilføjes at Jens Raun’s seneste byggesag Heimstaden - Hostrup Have har været forbi Byggeriets
Evaluerings Center og er kommet retur med topkarakter – 4 flotte A’er 😊
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Ovenstående beskrivelse af Jens passer perfekt til Kjær Knudsens værdier. Ansvarlighed fordi han både
behandler medarbejdere og virksomhed på en fair og anstændig måde. Engagement fordi han
overperformer og skaber både medarbejder- kundetilfredshed og derved sikre en god og stabil arbejdsplads.
Troværdighed fordi han via sit engagement og sin ansvarlige adfærd opbygger tillid til både medarbejdere,
kunder og virksomhed, hvilket skaber stor værdi for Kjær Knudsen som helhed.
Thomas Vitting sætter stor pris på Jens’ lederskabsevner som er i en klasse for sig 😊

