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Nu bliver kursister hos C-Value® endnu mere
effektive ved hjælp af digitalt hjælpemiddel

Vil du forbedre effektiviteten med en af markedets bedste digitale
produkter? – Prøv Minitab GRATIS i 3 måneder.
 

Du får via Minitab, et software program, der på en enkel og nem måde gør dig i
stand til at analysere al data i jeres processer, og finde frem til hvor I kan bliver mere
effektive. Programmet analyserer, hjælper dig med at fortolke og ikke mindst
præsentere resultaterne, på en enkel og nem måde, så det er nemt for dig at
implementere ændringerne i virksomheden. 

”Jeg er overbevist om at med Minitabs produkter, kan vi tilbyde en endnu stærkere
løsning til markedet. Vores kursister får nu mulighed for at få nogle nye og meget
effektive værktøjer, som hjælper dem med at sikre effektiviseringsprocesserne og
kvaliteten i deres virksomheder. Minitab er simpelthen med til at forstærke og
dokumentere nogle af de ting som vi i dag tilbyder, så jeg forventer at vi vil kunne
hjælpe virksomhederne med at få en endnu bedre bundlinje”, siger Lisbet
Rosendahl, Effektiviseringstræner. 

C-Value® kan nu give dig en ny digital mulighed for at fortolke og præsentere
effektiviseringsprocesserne bedre og mere enkelt, via vores nye samarbejde med
Austin Davey fra Minitab. 

Prøv produktet GRATIS i 3 måneder, ved at tilmelde dig et af vores Six Sigma kurser
eller kontakt os her: +45 50 89 60 01 / Lisbet Rosendahl. 

Six Sigma Green Belt: opstart 26/8-2016 
Six Sigma Black Belt: opstart 30/8-2016 

Du kan læse mere om Minitab og Austin Davey eller følge C-Value® løbende på
LinkedIN 

Besøg Minitab  og mød Austin Davey

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

Besøg af samarbejdspartner

15. marts besøgte Austin Davey fra
Minitab os. 

Vi fik præsenteret de sidste nye
versioner af produkterne og glæder os
til at tilbyde vores kursister, at prøve et
af markedets bedste digitale produkter. 

Minitab kommer til at gøre arbejdet hos
effektiviseringsansvarlige endnu mere
effektivt, Det hjælper dem med at
synliggøre arbejdet og ikke mindst
effekten for alle andre i
virksomhederne.
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4 dages special-tilpasset LEAN kursus 

Tirsdag 10. maj hos i kombination hos C-Value®,

Fredericiagade 28, mødelokale 2. sal, 6000 Kolding

og kursisternes virksomheder. 

Kursusdage: 10.05.2016, 17.05.2016, 24.05.2016 og

31.05.2016 

Tidspunkt: Kl. 08.30 - kl. 15.30 

Læs mere om LEAN 5S 

Læs mere om LEAN SMED 

Tilmelding

8 dages kursus: Six Sigma Green Belt 

Fredag 26. august hos C-Value®, Fredericiagade 28,

mødelokale 2. sal, 6000 Kolding 

Kursus dage: 26.08.2016, 01.09.2016, 08.09.2016,

15.09.2016, 22.09.2016, 29.09.2016, 06.10.2016 og

13.10.2016 

Aflevering af praktisk projekt: 27.10.2016 

Eksamen: 04.11.2016 

Tidspunkt: Kl. 08.30 - kl. 15.30 

Tilmelding 

8 dages kursus: Six Sigma Black Belt 

Tirsdag 30. august i kombination hos C-Value®,

Fredericiagade 28, mødelokale 2. sal, 6000 Kolding

og kursisternes virksomheder. 

Kursus dage: 30.08.2016, 06.09.2016, 13.09.2016,

20.09.2016, 27.09.2016, 04.10.2016, 11.10.2016 og

01.11.2016 

Aflevering af praktisk projekt: 15.11.2016 

Eksamen: 25.11.2016 

Tidspunkt: Kl. 08.30 - kl. 15.30 

Tilmelding
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