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Med vores store erfaring i at deltage på kurser, var vi ef-

ter vores LEAN Green Belt kursus, afholdt af Torben Kjær 

Madsen fra C-Value®, ikke i tvivl om, at han skulle stå for 

vores næste LEAN Black Belt kursus.

Torben Kjær Madsen’s store erfaring med LEAN og Six 

Sig ma samt høje undervisningsniveau, giver os forståelse 

for LEAN-tankegangen og et anvendelsesniveau af LE-

AN-værktøjerne på et højere niveau, end andre kurser vi 

har del taget på.

Kvaliteten afspejler sig videre i de rammer som C-Value® 

stiller til rådighed, under kursusforløbet, i deres eget læ-

ringsmiljø. Der er altid god stemning med fantastisk for-

plejning, som er med til at skabe det optimale læringsmiljø.

Vi oplever os rigtig godt klædt på til de udfordringer, der 

kommer på vores LEAN-rejse.

Et stort tak til C-Value.”

Danish Crown-koncernen er en global 

kødvirksomhed og blandt verdens største 

indenfor sit felt.

Koncernen er verdens største eksportør af 

grisekød og Europas største producent af 

grisekød. Vi er desuden Europas største 

kødforædlingsvirksomhed og en betydelig 

aktør på det europæiske oksekødsmarked.

www.danishcrown.dk



Alle virksomheder har ret i, at de er specielle i form af deres branche, kultur, med-

arbejdere, ledelsesstil, udfordringer, markeder og konkurrenceforhold.

Derfor gør vi os særlig umage med, at lære virksomheden at kende, og tilpasse 

kompetencetræning til det niveau medarbejderne er på. Det gør vi ved at gå rundt 

og interviewe nøglepersoner, optage film og tage billeder fra arbejdsdagen.

Samtidig har erfaringerne vist, at lavpraktisk undervisning med film og billeder af 

konkrete situationer fra deres arbejdsdag, giver høj effekt i indlæringen.

Vi ønsker, at virksomhedens medarbejdere skal have kompetencer til at effek-

tivisere på deres niveau. Hemmeligheden bag effektivisering er kendskab til  

detaljerne i en virksomhed.
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Læs mere på www.c-value.dk

Kontakt os på telefon +45 5089 6001 
eller på mail info@c-value.dk

Book os til at facilitere 
proces effektivisering  

i din virksomhed


