
 
 

C-Value®| Six Sigma Green Belt 

Danmarks stærkeste effektiviseringstrænere 

Virksomheden 
C-Value® effektiviserer alle gentagne arbejdsprocesser  
hos virksomheder i alle brancher. Og træner  
kvalitetsmedarbejdere, mellemledere, 
nøglemedarbejdere, projektledere og deltagere i 
forandringsprojekter. Vi er Danmarks stærkeste 
effektiviseringstrænere og hjælper vores kunder med at 
tjene flere penge og få styr på processerne.  Til gavn for  
virksomhedernes konkurrenceevne og Indtjening. 
 
Værktøjerne vi bruger er Six Sigma, Lean og Sund Fornuft. 
Vi leverer Six Sigma og Lean træning på åbne kurser og i 
virksomhedstilpassede løsninger . Herunder på IBC og 
AMU samt gæste forelæsning på SDU. 
 

Trænere 
Torben Kjær Madsen  er som en af de få i Danmark 
uddannet Six Sigma Black Belt. Desuden uddannet som 
Lean facilitator, HD afsætning, akkrediteret i Facet 5 
personprofil og ejer af Personprofil OlsenBanden®. 
Torben har gennemført flere Six Sigma projekter i praksis 
som har givet 6-cifrede positive resultater. 
 
Erik Olesen  har mere end 10 års erfaring indenfor Lean og 
Six Sigma. Han har arbejdet med optimering af processer 
indenfor administration, produktion, kunder, 
leverandører og udvikling. Erfaringerne er opnået 
indenfor den mekaniske industri, elektronik, produktion 
samt plast- og komposit industrien. Han har bl.a. været 
ansat på Grundfos og LM Windpower. Derudover er han 
uddannet indenfor NLP og er ligeledes certificeret som 
Business- og Life coach.   
 
                 
 
 
 

 

Ønsker du at blive projektleder i at 
effektivisere alle gentagne arbejdsprocesser? 
  

 
  

Six Sigma Green Belt på 6 uger 
 
Hovedområder: 
• Praktisk træning i at bruge Six Sigma værktøjerne og projektledelse 
• Forståelse for adfærd, team og ledelse i forandringsfasen 
• Mekanismerne omkring processen 
• Praktisk gennemgang af LEAN værktøjerne 
• Fakta baseret proces forbedringer 
• Forståelse for variationernes betydning 
• At stile mod det perfekte, maks. 3,4 fejl ud af 1.000.000 muligheder 
 
Hvilken værdi opnår din virksomhed? 
• Projektledelse og forbedringer af alle gentagne arbejdsprocesser 
• Investeringen giver ofte 10 gange indsatsen igen 
• Udvikling af kompetencer hos dine medarbejdere 
• Faktuel påvirkning af kulturen i din virksomhed 
 
Træningen foregår i Kolding her: 
C-Value® ● Fredericiagade 28, mødelokale 2. sal ● 6000 Kolding 
 

Opstart: Mandag 6. januar 2014 
 
Træningen kører hver mandag og onsdag over 4 uger. 
Første træningsdag er mandag 6/1-2014.  
Vi starter kl. 09.00 og slutter kl. 15.30. 
Eksamen onsdag 12/2-2014. 
 

Pris: Kr. 19.000,00 inkl. moms, kursusmateriale og forplejning. 

 
Tilmelding til Lisbet Rosendahl  
 
Du modtager bekræftelse med oplysning om indbetaling, når vi har modtaget din tilmelding. 
Når vi har registreret din indbetaling, sender vi endelig bekræftelse. 
 
 

Hvem kan deltage? 
Træningen henvender sig til kvalitetsmedarbejdere, 
mellemledere, nøglemedarbejdere, 
projektledere og deltagere i forandringsprojekter. 
Virksomheder der strategisk indfører Six Sigma, kan med 
fordel uddanne 10% af deres medarbejdere Six Sigma 
Green Belt. 

Akademi Niveau 
Du modtager både teoretisk og praktisk træning. Under 
forløbet laver du et praktisk og faktuelt projekt som 
forsvares ved mundtlig certificering. Træningen er 
suppleret af individuel coaching 

http://www.c-value.dk/
mailto:lisbet@c-value.dk
https://www.facebook.com/Cvalue?ref=hl
http://www.linkedin.com/company/2309724?trk=tyah&trkInfo=tas%3AC-Va%2Cidx%3A1-2-2

