
 
INDUSTRIKONFERANSEN 2022 
 
ÅRETS MANNLIGE ANSATT 2022 
 

Juryen har fått inn 9 nominasjoner og vurderte disse alle grundig og i henhold til følgende 
kriterier: 
 
•Viser initiativ og er engasjert i bedriftens utvikling 

•Har god kunnskap om bedriften 

•Er en god ambassadør for bedriften 

•Tar ansvar for arbeidsplassen 

•Er god i relasjoner på jobben og med kunder 
 
Det var mange sterke kandidater. Men en har pekte seg ut i særdeleshet og juryen har 
kommet frem til en verdig vinner av årets mannlige ansatte - med følgende begrunnelse: 

 
Årets vinner er en medarbeider som alltid er på offensiven når det gjelder å sette søkelys på hvilke 
endringer og tiltak som må til for at bedriften skal lykkes. Han er en pådriver og en inkluderende 
medarbeider som har forventninger både til seg selv og sine medarbeidere. Med en alltid positiv 
innstilling og balansert holdning mellom ledelse og ansatte, har han satt i gang gode prosesser som 
involverer og sørger for at selskapet har kommet styrket ut av en utfordrende periode. Han er godt likt 
og er en lojal medarbeider som evner å ha mange baller i lufta samtidig, og ikke minst noe av det 
viktigste; sørge for å avslutte og fullføre det som blir igangsatt. På eget initiativ har han innført flere 
konsepter som styrker forholdet mellom ansatte og kommunikasjonen med ledelsen, samt eksterne 
tiltak som er avgjørende for at bedriften har klart å beholde sin markedsposisjon. Og legg dere på 
minne alle som ønsker å nominere, i søknaden er det mange eksempler som underbygger kandidatens 
nominasjon, og vi vil trekke frem:  

• Initiativtaker til innføring av intranett på smart telefon 

• lede prosessen med å sertifisere bedriften innen «Great Place To Work». 

• Bedriftens bærekraftanavarlig og primus motor som sørger for at bedriftens ansatte er med 
på en nødvendig grønn omstilling.  

• Har bidratt til innføring av både Svane-godkjenninger, og EPDer på produktene, har han sørget 
for at bedriften ytterligere har posisjonerer seg i sine markeder. 

• Satt søkelyset på datasikkerhet og tiltak satt i verk som følge av dataangrep 

• Han kan gjerne dukke opp uanmeldt i fabrikken med ferske smultringer til de ansatte. 

Bredden og mangfoldet hos kandidatens er stort og imponerende! 
 
Industriprisen for årets mannlige ansatte 2022 går til: 
 
Dag Arnesen, IDT Solutions AS 
 


