And the JubilæumsPris goes to – Morten Olesen, Actura
Flere og flere danske virksomheder har fået øjnene op for, at socialt ansvar og værdiskabende arbejdskraft
godt kan være to sider af samme sag – og personer. Èn af de virksomheder, der i særlig grad har forstået at se
talent og muligheder i stedet for begrænsninger, når der skal rekrutteres medarbejdere, er Actura Robotcenter
og virksomhedens direktør og indehaver Morten Olesen. Derfor har Morten Olesen fået AspITs store
Jubilæumspris 2015.
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