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Vi er organiseret i 3 hovedenheder: Modulex 

Solutions – Markedsleder indenfor skiltning 

og wayfinding løsninger 
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– Leverandør af komplette skilte- og kom-
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Kim Pedersen 
PLANT MANAGER HOS MODULEX

”

Hos Modulex ønsker vi være verdens mest ef ektive skilte- 

og grafikfabrik, som samtidig er den letteste at handle hos. 

Vi har opsat en ræk ke mål og handlingsplaner, der skal sikre 

dette, samt skabelsen af en LEAN-kultur, som en af de vig-

tigste hjørnesten i denne proces.

 

Til at støtte processen, lavede vi i sommeren 2018 en afta-

le med C-Value®. Torben Kjær Madsen har, med hjælp fra 

Lisbet Rosendahl, siden da bragt hele organisationen gen-

nem LEAN Yellow Belt uddannelsen, som sikrer forståelse 

og ejerskab. Efterfølgende har 18 medarbejdere gennemført 

LEAN Green Belt uddannelsen, som sikrer løbende projekt-

arbejde og anvendelse af værktøjerne. For at arbejde dybere 

med udvalgte LEAN-værktøjer, har vi, i fællesskab, igang-

sat et gennemgri bende forløb, som omhandler LEAN 5S og 

komplet kortlægning og implementering af fremtidigt flow 

og layout.

 

Processen har gjort, at vi i løbet af april 2019 kunne rykke ud 

af 1/3 af fabrikkens areal. Sam tidig med at det nye flow og re-

ducerede spild gør Modulex så meget mere efektive, at vi nu 

har overskud og ressourcer til, at tilbyde os som underleve-

randør inden for netop den pakke løsning vi er verdensmestre 

i – nemlig alumini umsbearbejdning, overfladebehandling/

ma ling, grafisk dekorering og forsendelse rundt i verden.

 

Under hele processen har Torben Kjær Madsen været en  

meget kompetent og inspirerende underviser i LEAN-værktø-

jerne - og ikke mindst en utrættelig inspirator og indpisker, i 

forhold til løsning af praktiske opgaver imellem de teoretiske 

un dervisningsdage. Der er ingen tvivl om, at vi ikke ville have 

nået en brøkdel af hvad vi har opnået, over en halvårlig peri-

ode, hvis vi selv skulle have faciliteret processen. Vi skylder 

C-Value®, med Torben Kjær Madsen i spidsen, en stor del af 

æren – selvom vi selvfølgelig også er vildt stolte af vores egen 

indsat. Det har været en hård, men også absolut også udbyt-

terig periode.”



Alle virksomheder har ret i, at de er specielle i form af deres branche, kultur, med-

arbejdere, ledelsesstil, udfordringer, markeder og konkurrenceforhold.

Derfor gør vi os særlig umage med, at lære virksomheden at kende, og tilpasse 

kompetencetræning til det niveau medarbejderne er på. Det gør vi ved at gå rundt 

og interviewe nøglepersoner, optage film og tage billeder fra arbejdsdagen.

Samtidig har erfaringerne vist, at lavpraktisk undervisning med film og billeder af 

konkrete situationer fra deres arbejdsdag, giver høj efekt i indlæringen.

Vi ønsker, at virksomhedens medarbejdere skal have kompetencer til at efek-

tivisere på deres niveau. Hemmeligheden bag efektivisering er kendskab til  

detaljerne i en virksomhed.
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Læs mere på www.c-value.dk

Kontakt os på telefon +45 5089 6001 
eller på mail info@c-value.dk

Book os til at facilitere 
proces effektivisering  

i din virksomhed


