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22-årigt transporttalent hædret
Under ITD’s generalforsamling i weekenden i Billund uddelte FDE Fonden sin ”Talentpris
2016”. Valget faldt på den kun 22-årige disponent Martin Elkjær Hansen fra Skive
Køletransport A/S.
I sin motivation understregede FDE Fondens formand Jens Iwer Petersen, at tiltrækning og udvikling af
talenter er essentielt for alle virksomheder, og det gælder også for transportbranchen. Det er gennem
dygtige medarbejdere, man som virksomhed kan realisere sin strategi og nå sine mål. Talentudvikling
skal ikke laves for talenternes skyld, men først og fremmest for virksomhedens skyld.
Jens Iwer Petersen begrundede bl.a. valget af Martin Elkjær Hansen med, at denne sin unge alder til
trods havde medvirket til, at virksomheden var vokset og havde kunnet øge kundetilfredsheden samtidig
med at de økonomiske resultater i virksomheden i et meget konkurrencepræget marked havde kunnet
fastholdes. Både kunder, chauffører og endda leverandører havde rost prismodtagerens store daglige
arbejdsindsats, han er en god kollega og han var allerede i 2015 blevet indvalgt i virksomhedens
bestyrelse. ”Det viser, hvilket potentiale Martin Elkjær Hansen repræsenterer”, sagde FDE Fondens
formand.
Med ”FDE Fondens Talentpris 2016” følger en pengegave på 50.000 kr. Det er fondens intention, at
beløbet skal gå til et udlandsophold. ”Hvis der overhovedet er mulighed for det, bør et udlandsophold
indgå i talentudviklingen”, sluttede fondens formand sit indlæg.

Fakta: ”FDE Fondens talentpris” blev i år uddelt for 6. gang. Prisen gives til
en medarbejder, der i sit daglige virke har udvist stort engagement og potentiale og som
har gjort en forskel for virksomheden, eller
en transportvirksomhed, som har et særligt fokus på fastholdelse og udvikling af talenter fx i
form af et talentudviklingsprogram
Med prisen følger et uddannelseslegat på 50.000 kr.
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Martin Elkjær Hansen fra Skive
Køletransport A/S (tv.) modtager “FDE
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FDE Fondens primære formål er at yde økonomisk støtte, igangsætte og deltage i projekter, aktiviteter og initiativer, der har
relation til og/eller er til gavn for transport- og logistikbranchen. Fonden kan herudover også anvende sine midler til uddeling
til rent sociale formål relateret til transport- og logistikbranchen. Fonden har to årlige ansøgningsrunder – i marts og i
september. Derudover kårer fonden hvert år ”Årets talent” i logistik- og transportbranchen.
FDE Fonden blev etableret 1. november 2009 og er stiftet af ITD, Brancheorganisation for den danske vejgodstransport. Læs
mere på fondens hjemmeside www.fdefonden.dk.

