WALL OF FAME – JANUAR
LEIF ESKILDSEN

Thomas Vitting vil gerne indstille Leif Eskildsen til Wall of Fame.
Forestil dig 25 års solid erhvervserfaring, med yderligere 10 år i tanken. Uden børns
tilbagevendende sygedage og med lyst til at prøve noget nyt. Uden højt hævede albuer og med et
afklaret forhold til egne ambitioner. Det er, hvad vi er så heldige at være i besiddelse af her hos
Kjær Knudsen - nemlig Leif Eskildsen.
Leif har erfaring og ekspertviden fra job i et langt erhvervsliv. Han har prøvet alt, hvad der kan gå
godt og skidt og så sidder han med både en specialviden og en ro, der bidrager til Kjær Knudsen
som helhed. Hans måde at udføre dygtig og klog projektledelse på munder ofte ud i rosende ord fra
bygherre, som udviser stor tilfredshed med hans indsats. Derudover har Leif bidraget aktivt til
”Projekt kloge hænder” på Havdrup Skole, hvor han har været med til at åbne op for de unges
nysgerrighed og givet dem et bedre grundlag for at finde ud af, hvad de er orienteret imod
karrieremæssigt og for de valg, de skal træffe i fremtiden. Leif har erfaring og ro på bag-smækken
og så er han heller ikke så nem at slå af pinden. Samtidig er han ansvarlig, stabil, loyal og
pligtopfyldende og deler med glæde ud af sine store viden, hvilket Thomas værdsætter.
Leifs adfærd passer perfekt med Kjær Knudsens værdigrundlag.
Troværdig fordi han på baggrund af sin livslange erfaring udfører klog projektledelse og det skaber
tillid blandt bygherre, underentreprenører og samarbejdspartnere. Ansvarlig fordi han skaber rum
for sammen med unge at være nysgerrige på uddannelse og jobmuligheder og gennemføre
aktiviteter som understøtter de unges refleksion over uddannelse og job. Engagement fordi han er
så motiveret som han er, og slet ikke kan lade vær.
Thomas Vitting sætter stor pris på Leif, som besidder en rigtig stor viden og erfaring, som Kjær
Knudsen virkelig har brug for og nyder stor gavn af. Hos os glimter det det grå guld stærkt 😊
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