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Effektivitet 

NU! 
 
 

 
 

Kære læsere 

Nu er tiden kommet til handlinger. Handlinger, der kan 
effektivisere enhver gentagen arbejdsproces. 

Efter en god arbejdsdag i fredags, blev der tid til at læse 
Børsen. Her faldt jeg over et par citater: 

”For at klare den globale økonomiske nedtur må 
virksomhederne i langt højere grad fokusere på, at holde 
omkostningerne nede” Børsen 12. dec. 2008 

Det var budskabet fra Vismand Jan Rose Skaksen, sagt på 
Eksportrådets konference på Christiansborg. Emnet var 
finanskrisen. 

En anden udtalelse fra Børsen den dag: 

”Undersøgelsen afslører også, at de daglige ledere meget 
ofte savner kompetence når det gælder om at styre LEAN – 
processen, træne medarbejderne og følge op på den 
lærende proces” Børsen 12. dec. 200 

Undersøgelsen er lavet af Dansk Industri blandt 459 
virksomheder med 100 til 500 medarbejdere.  

Et af redskaberne og løsning til dette er praktisk LEAN og Six 
Sigma. Vores metode hos C-Value er, at uddanne 10 – 15 
medarbejdere/ledere i effektiviserings- og projektstyrings-
værktøjerne.  

Sideløbende gennemfører deltagerne praktiske 
effektiviseringsprojekter, som vi hjælper dem med. 

Det giver dem forbedringsagenter, kompetencer, gevinster 
her og nu og masser af engagerede medarbejdere.  

 



 

 

 Kunde oplevelse 
   

  

 

 

 

En af vores kunder hos C-Value, er Good Food Group A/S.      
De har gennemført nævnte uddannelse af 11 medarbejdere. 
Heriblandt 5 ledere. 

”Vi har gennem de seneste 4 måneder…..Allerede nu kan vi se, 
at resultaterne er….. 

Desuden har vi nu fået en viden…. 

En væsentlig ting vi alle lærte var 

C-Value har været en kompetent og tillid….partner i hele forløbet 

Citat fra Claus Toftegaard, koncern Økonomidirektør, Good Food 
Group A/S” 

I den forbindelse passer Good Food Group glimrende til det 
sidste citat fra Steen Hildebrandt og Anders Nørgaard: 

”Den sunde virksomhed benytter krisen, opbremsningen og 
modgangen til at tage en sådan sundhedskur, som dette i 
virkeligheden er” Børsen 12. dec.2008 

Overskrift ”Brug krisen til noget fornuftigt” (LEAN). 
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C-Value effektiviserer enhver gentagen arbejdsproces. Vi gør det sammen med jeres 

medarbejdere. De har løsningerne og vi har metoderne. 

 

Uddannelse af forbedringsagenter, som 
vi kalder dette produkt, træner jeres egne 
medarbejdere/ledere i værktøjer fra LEAN 
og Six Sigma verdenen.  

Vi tilpasser forløbet efter jeres kultur og 
jeres behov.  

Har du lyst til en uforpligtende snak om 
jeres muligheder, så kommer vi gerne til 
et uforpligtende møde. 

 

 

Torben K. Madsen, C-Value 

 


