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Thomas Vitting vil gerne indstille Thomas Hardenberg til Wall of Fame.
Hos Kjær Knudsen har vi ikke en fiskehandler, der kaster med fisk, men vi har Thomas Hardenberg.
Thomas er altid glad og spreder grin og latter på arbejdet, hvor der både bliver kastet med værktøj,
pjattet med kollegaer og taget gas på chefen. Thomas er fast besluttet på, at det skal være sjovt at
gå på arbejde, og alle som kender Thomas ved, at humor er en integreret del af hans arbejdsdag.
Derudover er han en utrolig dygtig håndværker, som sætter en stor ære i at udføre og aflevere et
ordentlig stykke arbejde. I forlængelse heraf er han altid utrolig fleksibel og hjælpsom når ledelsen
eller kollegaerne har brug for ham.
Thomas adfærd er i fin tråd med Kjær Knudsens værdier.
Ansvarlighed fordi han står op hver morgen og vælger at være glad og sprede grin og latter på
arbejdet. Når Thomas bruger humor, knytter han bånd til sine kollegaer og kunder og det styrker
fællesskabsfølelsen. Humor er altafgørende for et positivt arbejdsklima og højner serviceklimaet humor har en indirekte effekt på virksomhedens indtjeningskurven. Engageret fordi han
interesserer sig for sit arbejde og arbejdsplads og er optaget af, at vi tager vores arbejde alvorligt,
levere et godt resultat og samtidig har det sjovt. Troværdighed fordi han via sin positive og
humoristiske adfærd påvirker vores kommunikation på arbejdspladsen positivt, og dermed opnår
bedre dialoger. En god dialog er altafgørende for, om vi rent professionelt kan skabe tillid til vores
kollegaer og kunder samt opbygge et behageligt samvær på kryds og tværs af organisationen.
Thomas Vitting sætter stor pris på Thomas da hans flid, gode håndværksevner og smittende humør
er til stor gavn for virksomheden.
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