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At gå i andres fodspor!

En citat udtaler, at ”den som går i andres fodspor, aldrig kommer
foran”. Det giver rigtig god mening og er noget enhver virksomhed
burde forholde sig til.
 

"Vi kunne også sige, at din virksomhed gør det i dag, som den også udførte i går.
I vil samtidig få et tilsvarende resultat. Altså, hvis I har for lidt tid og for meget spild.
Hvis I drifter videre i morgen og gør det samme, ja så er I lige så pressede – og
spildet er uændret. Måske har I bare løbet stærkere i ”hamsterhjulet", siger Torben
Kjær Madsen, Indehaver og Effektiviseringstræner, C-Value®.

Derfor er din virksomhed nødt til at træde sine egne fodspor. Det starter med, at I
beslutter en ny retning og ”vender foden”. Ja, det er ukendt, for hvad kan I vente? I
kender ikke hvor I kommer hen eller om I farer vild. Billedet nederst viser at der er
vand til den ene side, så det er ikke ufarligt. Hvis I samtidig ikke får nedskrevet hvor I
har gået – så er der ingen standard for hvordan I gør. Jeres medarbejdere vil så se,
at fodsporene forsvinder – det er der også spild i.
 
"Vi arbejder med effektivisering og træner vores kunder i bl.a. LEAN og Six Sigma
værktøjer. Hvis alle bare fulgte alt hvad der er standard LEAN og Six Sigma, så vil
jeres virksomhed ikke komme foran konkurrenterne – de kan gøre det samme.
Konkurrenterne kan tage de samme kurser og uddannelser. Derfor vil vi råde din
virksomhed til at få personlig facilitering, til at gå den nye vej. Alle har brug for en
skræddersyet model for effektivisering", siger Torben Kjær Madsen.
 
Så, valget er jeres! Vil I gå videre i andres fodspor og levere de samme resultater
som I altid har gjort? Eller sidde forrest i bussen?

Tænker I på at skifte retning? Vores team er klar til at hjælpe jer på rette vej:

Torben Kjær Madsen
Lisbet Rosendahl
Erik Olesen

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

Danmarks stærkeste

Hos C-Value® er vi specialister
i at gøre processer effektive,
få medarbejderne med i
forbedringerne. Derudover har vi fokus
på vores mangeårige viden og indsigt.
Vi kan hjælpe med alle udfordringer i
din virksomhed og tilbyder en pallette
af værktøjer og metoder. Derfor er vi
Danmarks stærkeste
effektiviseringstrrænere.
 
. 

 

 

Facebook Hjemmeside LinkedIn E-mail

Copyright © 2014 C-Value®, All rights reserved.

Afmeld dette nyhedsbrev    Opdater indstillinger for nyhedsbrev 


