
CASE: LEMAN

Mål for LEMAN: 
Øge konkurrencekraften internation-
alt og få en endnu stærkere position i 
markedet, samt få større effektivitet i 
samtlige afdelinger i organisationen.

Produkter: 
LEAN Six Sigma på strategisk, taktisk 
og operationelt niveau.
Har gennemført international LEAN 
Six Sigma introduktion for medarbej-
dere fra udvalgte afdelinger. Derudover 
kortlagt et område på terminalen i Tau-
lov, hvor der blev fundet et udvikling-
spotentiale og efterfølgende blev der 
udarbejdet en konkret plan for korrig-
erende handlinger til forbedringer.

Facts og fordele: 
•	 Grundlagt i 1900
•	 25 kontorer i 6 lande
•	 Partnere i mere end 100 lande
•	 700 medarbejdere
•	 65.000 m2 terminalareal
•	 200 egne import- og eksportruter
•	 Medlem af Danske Speditører og 

Nordisk Speditørforbund, IATA og 
FIATA

Se mere om LEMAN International 
System Transport A/S her:
http://www.leman.dk/

Vi styrker vores konkurrenceevne ved indførelse af LEAN Six Sigma
“At sammensætte den løsning, som tidsmæssigt og økonomisk bedst tjener kun-
dens interesser, kræver at vores medarbejdere, har markedets bedste værktøjer til 
at udføre denne opgave. Vi har derfor valgt, at indføre LEAN Six Sigma i hele or-
ganisationen, så vi sikrer, at vi leverer den mest effektive løsning til vores kunder, 
og udbygger vores position i markedet. C-Value® har vist os hvordan vi med mere 
end 700 medarbejdere, fordelt på 25 kontorer i 6 lande, kan få ensartet vores 
arbejdsrutiner, og løbende forbedre vores arbejdsgange, med henblik på at blive 
endnu mere konkurrencedygtige i markedet”, udtaler CEO, Thomas Krøyer.

Information om LEMAN:
LEMAN hjælper kunder over hele verden med deres transport- og logistikop-
gaver. Uanset opgavens størrelse er tilgangen den samme: At sammensætte 
den løsning, som tidmæssigt og økonomisk bedst tjener kundens interesse. 
Det kræver erfaring, fleksibilitet og kreativitet.
Vores medarbejdere er vores vigtigste ressource. Det er dem, som kender 
kunderne og deres forretning, som stiller de rigtige spørgsmål og som aldrig 
er bange for at tænke ud af boksen for at gøre det lidt bedre.

I løbet af 2 dage, fandt vi et effektiviseringspotentiale på 3,2 millioner
“Det var naturligt for os at kontakte LEMAN, da vi har gode erfaringer med at 
afdække vækstvirksomheders potentiale. En kortlægning af flowet i LEMAN, 
beviste også at potentialet var tilstede. Med nøglemedarbejdere og ledelse fra 
Road, Sea and Air samt medarbejdere fra alle 6 lande, fik vi kortlagt flow’et i 
hele LEMAN organisationen. Her blev det afdækket, at der var et effektiviser-
ingspotentiale på mere en 3,2 millioner minimum. Processen er nu igangsat, i 
form af udarbejdelse af en prioritering af indsatsområder, udarbejdelse af en 
actionplan og allokering af ansvarsområder. I henhold til det, vil der blive arbe-
jdet med LEAN Six Sigma, hvor nogle af vores egen udviklede modeller, vil blive 
brugt. Jeg glæder mig til at LEMAN, får forløst deres potentiale, så de kan vinde 
endnu større markedsandele” udtaler Partner og Effektiviseringstræner, Erik 
Olesen.


