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Efficient eller Effective!
Ofte oplever vi, at virksomheder fokuserer på effektivisering og
optimering af processer. Selvom de har gjort deres bedste og
investeret både medarbejdere, ressourcer og tid i projektet, så
udebliver de langsigtede resultater. Hvad gjorde de forkert?
 

Hvordan er jeres ledelsesfilosofi? Er I effektive?

 
Vi taler alle om, at være effektive - men er vi i virkeligheden også det?
 
"På dansk har vi et ord for optimering og forbedring; at være effektiv. Dog er det de
færreste der egentlig ved, hvad ordet betyder": siger Erik Olesen, Partner og
Effektiviseringstræner, C-Value® og ejer af firmaet epo-INNOVATION.
 
Den engelske version dækker over to ord: Efficient og Effective.
 
Efficient handler om, at gøre tingene rigtigt.
Effective handler om, at gøre de rigtige ting.
 
Det kan sammenlignes med, at skulle fælde træer i en skov. Set ud fra et "Efficient"
synspunkt handler det om at fælde træerne så hurtigt som muligt, med minimal
forbrug af ressourcer. Set ud fra et "Effective" synspunkt handler det om at sikre, at
man befinder sig i den rigtige skov, som der er aftalt.
 
Hvordan ser det ud med effektiviteten og forbedringsprocesserne i jeres
virksomhed? - befinder I jer i den rigtige skov?
 
Ellers kan vi hjælpe jer med, at tage "pulsen" på jeres arbejdsprocesser.

Bliv inspireret på vores nye hjemmeside, hvor I bl.a. kan få foretaget en analyse af
potentialet for effektivisering i jeres virksomhed.

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

Partnerskab skaber synergi

"At være Partner og
Effektiviseringstræner hos C-
Value® skaber dynamik og synergi. 
Hvilket sætter os i stand til at påtage
alle typer af opgaver og projekter, når
vi taler om effektivisering af
arbejdsprocesser", siger Erik Olesen,
Partner og Effektiviseringstræner, C-
Value® og ejer af firmaet epo-
INNOVATION.
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Det sker
Lancering af film om ledelse af effektivisering

Onsdag 12. november hos C-Value®

Se mere her. 
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