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Du har spild i din virksomhed!

Spild findes desværre i alle typer af virksomheder og er alt det dine

kunder ikke vil betale for. Spild kan identificeres og opdeles ved

hjælp af et simpelt værktøj.

 

Når vi er ude i virksomhederne som effektiviseringstrænere, oplever vi generelt en

meget lille bevidsthed om spild. Det er mange bække små og bliver ikke regnet for

noget. Man glemmer at være opmærksom på det.

"TIM WOOD er et simpelt værktøj til at bevidstgøre ikke-værdiskabende tid i

din virksomhed. Når vi kan sætte nogle overskrifter på spildet, kan vi nemmere

handle på det", siger Torben Kjær Madsen, Indehaver og Effektiviseringstræner, C-

Value®.

Overproduktion og ventetid er ofte de største spild typer. Du kan overføre det til dit

privatliv. Tænk at observere hvor meget du venter i trafikken, i  køen i

supermarkedet og på din PC'er. Alt sammen spild.

Bliv inspireret af filmen vi udsendte lige før jul. Den handler om TIM WOOD -

begrebet af de 7 spildtyper.

Er du nysgerrig på potentialet for effektivsering i din virksomhed, kan du, på vores

nye hjemmeside, få foretaget en effektiviseringsanalyse.

Klar til forandringer? Besøg vores

hjemmeside www.c-value.dk

Effektive kurser

Fra 2015 tilbyder vi 2 dages kurser

indenfor vores pallette af effektive

produkter:

Personlig Effektivisering

Møde Effektivisering

PersonProfil OlsenBanden® 

Opgave Effektivisering

Du kan allerede nu tilmelde dig

Personlig Effektivisering som starter

12. marts 2015 her:

Facebook Hjemmeside LinkedIn E-mail

Det sker

2 dages workshop: PersonProfil OlsenBanden -

adfærdsudvikling

Mandag 19. januar hos Ingeniørhuset i Odense,

Englandsgade 25, 5000 Odense C.

Der er træning kl. 9-16 den 19. januar og 20. januar. 

Se mere her. 

Tilmelding her.

 

2 dages kursus: Personlig Effektivisering

Torsdag 12. marts hos C-Value®, Fredericiagade 28,

st., 6000 Kolding.

Der er træning kl. 9-16 den 12. marts og 26. marts.

Aflevering af rapport: 26. marts. 

Se mere her. 

Tilmelding her.
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