
 

Flot pris til Ejendomscentret i Greve Kommune 
Årets Efteruddannelsespris 2017 for Sjælland Øst og Øerne blev onsdag tildelt 

Ejendomscentret under Greve Kommune ved en højtidlighed på Greve Rådhus 

 
Smilene var brede, og roserne stod i kø, da VEU-center Øst og Øerne onsdag overrakte Årets 

Efteruddannelsespris til Ejendomscentret under Greve Kommune. Her har man siden efteråret 

2016 gennemført kompetenceafklaring og efterfølgende efteruddannelse af alle medarbejderne 

gennem samarbejde med NEXT København og VUC Roskilde, så alle forventes at være uddannet 

som ejendomsserviceteknikere om to år. 

- Dét er flot, lød det fra Udviklings- & VEU-chef John Vinsbøl fra ZBC, og sendte anerkendelsen 

videre til både ledelse og medarbejdere.  

- Jeres tilgang og målrettede indsats har gjort, at jeres medarbejdere har fået en meget bedre 

forståelse for egne kompetencer - altså hvad de kan, og hvad de har at tilbyde jeres virksomhed. 

Og I som medarbejdere har taget godt imod tilbuddet om uddannelse - vist lysten og modet til at 

blive endnu klogere. Det er med til at styrke jeres faglighed, selvtillid og kompetencer.  

Samlet set en gevinst på alle fronter, slog Greves borgmester Pernille Beckmann (V) fast, da hun 

talte til de fremmødte medarbejdere og gæster ved prisoverrækkelsen på rådhuset. Hun sendte 

samtidig et solidt klap på skulderen afsted til de medarbejdere, der nu har grebet chancen for at få 

et svendebrev. 

- Det kan være svært at sætte sig på skolebænken igen, og særligt hvis man mest er praktisk 

anlagt, så jeg har den dybeste respekt for jer, sagde hun. 

Det var i høj grad medarbejderne, der var i centrum og anerkendelse med på vejen ved 

overrækkelsen af prisen, der bestod af et diplom og en ugle i keramik. 

- I har vist, at I har mål og ambitioner, men også at I har viljen og drivet til at nå i mål, lød det 

således fra formand for Centerrådet, Helle Friis, fra HK. 

I alt 37 medarbejdere fra Ejendomscentret er inddraget i efteruddannelsesforløbet, hvor der har 

været opstart i hold med indledende gennemførelse af almene fag og dernæst hovedforløb. Alle 

forventes udlært om to år. 

Foruden fortsat efteruddannelse for medarbejderne frem mod færdiggørelsen som 

ejendomsserviceteknikere er Ejendomscentret nu med i kapløbet om at blive Årets 

Efteruddannelsesvirksomhed på landsplan. Kandidaterne til prisen er regionale prismodtagere fra 

de 13 VEU-center rundt om i landet. Dén kåring står Danske Erhvervsskoler for og vil finde sted 

senere i år. 

 

For yderligere om Årets Efteruddannelsespris kontakt: 

Helle Friis, formand for Centerrådet,  40 49 35 87 - helle.friis@hk.dk 

John Vinsbøl, Udviklings- og VEO-chef, ZBC 58 56 73 49 - jpvi@zbc.dk  

  

 

Vedhæftet: 

Foto: Teamleder i Ejendomscentret, Robert Weiler Johnsen, modtog på vegne af Ejendomscentret og 

medarbejderne Årets Efteruddannelsespris, der blev overrakt af formanden for Centerrådet, Helle Friis (tv) 

og VEU-chef John Vinsbøl (th). 


