VIWA® AMBASSADØR
BRUNO JUUL
En VIWA® AMBASSADØR er kendetegnet ved stort set altid at udvise
GEJST, GLÆDE og VINDERINDSTILLING (VIWA®).
Det er et menneske, der ser muligheder og ikke begrænsninger.
Et menneske, der ved, at det er godt at fejle og formår at gøre disse fejl til erfaringer.
Et menneske, der er guld værd for ethvert team, da vedkommende bidrager med positiv
energi. Et menneske, der evner at tænke i løsninger frem for problemer. Et menneske,
der praktiserer Positive Leadership af sig selv, og de mennesker han leder på sin vej.

Kære Bruno
Det er en stor glæde at kunne udnævne dig til VIWA Ambassadør og
overrække dig dette diplom som bevis på dine evner til at lede og inspirere.

VIWA AMBASSADØR

Jeg lærte dig at kende, da du blev chef for Politi Kompagniet i Køge. Du var en inspirerende leder, og du ledte dit kompagni med stor dygtighed og var til inspiration for os andre.
Du havde det bedste kompagni i Kommando Køge, og vi vidste, at når Politi Kompagniet
kom, så var der styr på alting.
Du var meget aktiv i opbygningen af Køge Hjemmeværnsgård og oprettelsen af Køge
Hjemmeværnsforening, hvor du stadig er med i bestyrelsen og gør et stort arbejde. Det
ser vi blandt andet resultatet af i dag, hvor du er med til arrangere denne Nytårskoncert.
Billetterne var revet væk på 2 timer.
Du har været med til at gøre Stafet For Livet i Køge til en kæmpe succes. Du har været
behjælpelig med at skaffe underholdning det første år. Du skaffede fremragende kunstnere og sørgede for at Lars Lysmand kom med et komplet set up af lys- og lydudstyr til Stafetten.
Du gjorde det super godt som konferencier under Stafetten.
Andet og tredje år sørgede du for en fremragende pressedækning, og du har skaffet adskillige sponsorer til Stafetten.
Du er aktiv på mange områder. Formand for Pro Patria Fonden, formand for Træskoslagskomiteen, i bestyrelsen for Køge Kulturfond, Køge Hjemmeværnsforening og medlem af
internationale politi og kriminalforeninger.
Bruno er et af den slags mennesker, der sørger for at tingene virker og lykkes uden, at
han selv behøver at skulle fremhæves for sin indsats.
Et usædvanligt aktivt og inspirerende menneske og derfor fortjener han også denne anerkendelse.
indstillet af Svend Erik Bodi - januar 2017
VIWA® Coachings mission er at udbrede VIWA® - hjælpe mennesker og teams med at få
mere vinderadfærd og vindertanker.
Jeg brænder for at hjælpe folk til at få succes med deres liv. Succes er individuelt, dog er
det dejligt at lade sig inspirere af rollemodeller, som har fundet deres veje til succes.
VIWA® AMBASSADØRER er rollemodeller.
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