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FDE Fonden hædrer transporttalenter
FDE Fondens talentpris 2012 gik til speditørelev Brian B. Sørensen fra K. Hansen Transport A/S i
Vejen og adm. leder Jette Andersen fra ERA Transport A/S i Odense.
”Det er af afgørende betydning, at også transportbranchen i de kommende år har fokus på at
tiltrække, udvikle og fastholde talenter. Når man taler om talenter, taler man sædvanligvis om unge
mennesker. Men virksomhederne bør også være opmærksom på, om der i medarbejderstaben
gemmer sig lidt mere erfarne medarbejdere, der har et skjult og uudnyttet potentiale, som
virksomheden med fordel kan udvikle og dermed fastholde en dygtig medarbejder. Derfor har vi i år
valgt at dele talentprisen i to – en yngre medarbejder og en lidt mere erfaren medarbejder, der har
vist sig at have et stort udviklingspotentiale.”
Med disse ord begrundede FDE Fondens formand Jens Iwer Petersen, at man i år havde valgt at
hædre to transportmedarbejdere med talentprisen. Den ene prismodtager, Brian B. Sørensen, har
dokumenteret et usædvanligt stort talent for branchen og fungerer allerede efter kort tid fuldt på
højde med mere erfarne medarbejdere. Efter at have taget landbrugets driftslederuddannelse
skiftede han til transportbranchen, hvor skolegangen bliver passet med stor entusiasme og deraf
følgende høje karakterer.
Den anden prismodtager, adm. leder Jette Andersen, har i sine år i virksomheden vist en fantastisk
omstillingsparathed. Hun startede som toldspecialist, har senere overtaget ansvaret for bogholderi
og IT og er nu i sin fritid i gang med at gennemføre jurastudiet på Syddansk Universitet. Alle disse
kompetencer har virksomheden igennem årene haft meget stor gavn af.
FDE Fondens Talentpris 2012 blev uddelt i forbindelse med ITD’s generalforsamling i Kolding. Med
hæderen følger et legat på 25.000 kr. til hver prismodtager.
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