
 
 

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. 

 

Pressemeddelelse 
 

Padborg, den 12. april 2014 

 

 

”FDE Fondens talentpris 2014” uddelt i Nyborg 
 

I forbindelse med ITD’s generalforsamling i Nyborg den 12. april 2014 delte speditør Arnt Vad 

Jensen og hans arbejdsgiver Blue Water Shipping fra Esbjerg ”FDE Fondens talentpris 2014”. 

 

FDE Fonden uddelte traditionen tro sin talentpris i forbindelse med ITD’s generalforsamling i Nyborg 

lørdag. Prisen blev uddelt for 4. gang. Formanden for FDE Fonden, Jens Iwer Petersen, 

understregede i sit indlæg vigtigheden af, at transportbranchen uanset virksomhedsstørrelse har 

fokus på at ansætte, fastholde og udvikle sine egne talenter. ”Der er i disse år i alle brancher rift 

om de allerbedste medarbejdere og da skal vi også i vores erhverv være med helt fremme” 

fremhævede Jens Iwer Petersen. 

 

FDE Fondens talentpris blev i 2014 for første gang delt mellem en virksomhed og en medarbejder. 

På medarbejdersiden gik hæderen til speditør Arnt Vad Jensen, der delte prisen med virksomheden 

Blue Water Shipping fra Esbjerg, hvor han er ansat. 

 

I sin begrundelse for valg af medarbejder fremhævede fondens formand, at Arnt Vad Jensen i en 

alder af kun 23 år har medvirket til at løse en kæmpestor og kompliceret transportopgave under 

stor mediebevågenhed – den største hidtil på et af virksomhedens specialer, nemlig 

vindmølletransporter. Opgaven var blevet løst til kundens store tilfredshed. Arnt Vad Jensen er 

ifølge virksomheden en videbegærlig og vellidt kollega og kan betegnes som ”fremtidens speditør 

indenfor de mere specialiserede transportopgaver”. Udover en travl hverdag er prismodtageren 

halvvejs igennem et HD Studie. 

 

Om virksomheden Blue Water Shipping fremhævede Jens Iwer Petersen, at den allerede på et 

meget tidligt tidspunkt har indset værdien af dygtige, motiverede og kompetente medarbejdere. Via 

målrettede individuelle og kvalificerende uddannelsestiltag har virksomheden udviklet sig til en 

transport- og speditionsvirksomhed i verdensklasse. ”Virksomheden har altid været i front, når det 

gælder uddannelse og er en eftertragtet læreplads for unge, der søger ind i transport- og 

logistikbranchen”, sagde FDE Fondens formand. 

 

Begge prismodtagere fik et legat på kr. 25.000, der skal bruges til yderligere uddannelsesformål. 

 

 
For yderligere oplysninger kontakt: 
 
Formand for FDE Fonden Jens Iwer Petersen, tlf. 20 20 19 52 
Fondsadministrator Jo Madsen, tlf. 74 30 33 00 
 
 


