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Kapital Gennem Rådgivning!

Din virksomhed kan frem til sommeren 2015 få støtte fra

Væksthusene til at fremskaffe kapital. Samarbejdet er lavet med

Erhvervsstyrelsen og man tilbyder mulighed for et

kapitalcoachforløb.

Mere end 100 virksomheder i Region Syddanmark har fået udvidet deres finansielle
rammer. Vil du have tilført kapital kan du læse mere her. 

"Vi er flere gange om året involverede i Væksthus projekter, hvor vi modtager
forespørgsler og afgiver tilbud", siger Torben Kjær Madsen, effektiviseringstræner og
indehaver, C-Value® .

El-Grossisten ApS som er kunde hos C-Value® har på relativ kort tid fået stor
udbytte fra et af programmerne fra Væksthus Syddanmark. Gennem ”Udvikling
Vejen” og ”Væksthus Syddanmark” hørte de første gang om projektet ”Vækst Via
Ledelse” i starten af 2014. Det gav rigtig god mening for dem, at takke ja til projektet,
da de var overbeviste om, at fortsat udvikling og vækst hos EL-Grossisten ApS var
afhængig af, at de blev klædt bedre på i rollen som ledere. De manglede
grundlæggende kompetencer i forhold til leder rollen.

"Da muligheden for at fortsætte projektet ”Vækst Via Ledelse” tilbød sig, takkede
vi ja og har siden maj måned været igang med en gennemgribende personlig- og
virksomhedsmæssig udvikling. Jeg er i gang med at læse diplomleder og
sideløbende er vi i virksomheden igang med et længerevarende forløb sammen
med C-Value®, siger Pia Saabye, Ledelse og HR, El-Grossisten ApS.

"Sammen med et utrolig dygtigt team hos C-Value® har vi arbejdet med
Virksomhedsstrategi, Vision, Mission og Værdier. I den forbindelse har vi arbejdet
med at definere, hvor vi ser virksomheden, hvilke værdier der er vigtige for os og
hvordan vi i virksomheden bedst kan opnå det, vi ønsker.

El-Grossisten ApS har sammen med medarbejderne arbejdet med person profiler,
forskelligheder samt kommunikations- og motivationsteorier på et heldags
medarbejder-teambuilding-arrangement. De har i deres forløb ligeledes arbejdet
systematisk med at kortlægge samarbejdspartnere, varegrupper, arbejdsprocesser
mm. og via cost-bennefit-beregninger kritisk vurderet disse. Derudover har
de arbejdet med KANO-modellen for at definere, hvilke parametre, der er vigtige for
deres kunder (CTC) og pt. arbejder alle i virksomheden med procesoptimering
bl.a. via Kaizen og 5S.

"Jeg ville ønske for alle virksomhedsejere- og ledere, at de fik samme mulighed for
at udvikle sig", siger Pia Saabye.

Klar til forandringer? Besøg vores
hjemmeside www.c-value.dk

Hjemmeside

Netop nu arbejder vi på at få det nye
tema på vores hjemmeside klar til 3/11.
Du kan allerede få en smagsprøve på
de nye forbedringer, som giver dig en
venligere brugerflade til en pallette af
effektive informationer og værktøjer. 
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Se mere her. 
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