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Vi vil hjælpe jobcentrene!
 
Først på året målrettede vi en kampagne til kommunerne. Vi ved, at
de er pressede, hvilket betyder dårligere arbejdsklima og stress for
medarbejderne. Det resulterer i dårligere service til kunderne. Vi vil
gerne hjælpe kommunerne med at se, at effektivisering ikke er lig
med afskedigelser og nedlæggelse af arbejdspladser. Men i stedet at
blive effektive og opnå positive resultater med de ressourcer, der er
tilstede.

Det har været en benhård kamp at komme i dialog med de beslutningsdygtige. Vores vilje
og entusiasme har båret frugt, og vi er i gang med at effektivisere hos en Syddansk
kommune. Derudover er vi i kontakt med flere kommuner i både region Syddanmark og
Midtjylland.

Vi kender udfordringerne man møder i organisationerne og har lavet proces
effektivisering i mange dele af det offentlige. De dokumenterede resultater, vi har fra
tidligere forløb, vil vi gerne dele med alle jobcentre i Danmark.

”Som virksomhed med ansatte har vi selv stiftet bekendtskab med processer der
ikke fungerer. Det har resulteret i frustrererede medarbejdere i jobcentrene, som jo
bare gør deres aller bedste”, siger Torben Kjær Madsen, indehaver og
effektiviseringstræner, C-Value®

De oplevelser vi har, deler vi med jobcentrene og fortæller dem hvilke krav vi har
som kunde. Det kan medføre, at man i jobcentrene erkender potentialet og tager
imod et samarbejde, som både er værdifuldt for dem og deres kunder.
 
”I sidste ende er det jo vores egne penge vi er med til at forvalte. Da der typisk er
30% at hente ved procesoptimering, giver det både luft i budgettet, bedre udnyttelse
af kommunal skatten og gladere medarbejdere”, siger Torben Kjær Madsen.
 
 

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

Sommerferie

Kontoret holder lukket i ugerne 27 samt
30 og 31.

Vi besvarer henvendelser i uge 28 og
29 samt fra uge 32.

God sommer.

 

Facebook Hjemmeside LinkedIn E-mail

Det sker

Lancering af E-bog om opgave effektivisering

Tirsdag 1. juli hos C-Value®

Se mere her.

Effektiviseringsnetværk

Præsentation af deltagerne og facilitatorerne

Tirsdag 19. august kl. 10.00 på Kolding Bibliotek,
Slotssøvejen 4, Mødelokale 5 (placeret på 1. sal mod
Fredericiagade), 6000 Kolding.

Vi afslutter arrangementet kl. 12.00 med frokost på
First Hotel Kolding.

Se mere her.

Run Your Network

Onsdag 27. august kl. 18.40 – kl. 22.00.

Se mere her. 
 

 

 

Effektiviseringsnetværk

1. netværksmøde

Tirsdag 23. september kl. 08.30 – kl. 14.00 hos et af
medlemmerne.

Se mere her.
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