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Handlingsorienteret vidensdeling!

Effektiviseringsansvarlige står ofte alene og mangler sparring.  De
har et  potentiale som kan frigøres ved vidensdeling i et
effektiviseringsnetværk. Man samles omkring en fælles faglig
udfordring med det formål, at udvikle sig gennem udveksling af
erfaring og løse en aktuel problemstilling.  
 

 Nu er det her - EFFEKTVISERINGSNETVÆRKET...

Tirsdag 28. april afholdte vi et to timers arrangement, hvor det nye eksklusive
effektiviseringsnetværk blev introduceret. Interessen og opbakningen
er overvældende. 18 gode forretningsrelationer deltog og bidrog med fundamentet
til, at vi snarest vil kunne offentliggøre to netværksgrupper.

"Effektiviseringsansvarlige vil være i et forum, hvor udveksling af erfaring vil blive
rettet mod hjælpen til at kommunikere viden fra bla. Six Sigma, LEAN  og Sund
Fornuft ud til virksomheden. I det fortrolige rum vil interne oplysninger og den fælles
hjælp til succes være hemmeligt", siger Torben Kjær Madsen, indehaver og
effektiviseringstræner, C-Value®

Værdi og potentiale
 
Man kan se frem til følgende værdi:

Potentiale for værtsvirksomheden: minimum kr. 100.000 pr. møde
Potentiale for mødedeltagerne: minimum kr. 10.000 pr. møde
Investeringen er kr. 2.497,50 pr. effektiviseringsmøde

Et medlem defineres som en person fra en virksomhed. En netværksgruppe består af 8
medlemmer. Indskuddet vil være Kr. 9.900,00 ekskl. moms og indeholder bl.a.:

Facilitator med min. 12 års erfaring indenfor LEAN, SIX SIGMA og procesoptimering
4 effektiviseringsmøder 

Man kan med fordel melde sig ind for 2 år ad gangen, dvs. man får adgang til 8
effektiviseringsmøder, hvor man er værtsvirksomhed 1 gang.
 
Datoer
 
Der er defineret 4 datoer til hold 1:
 
19. maj 2015
22. september 2015
17. november 2015
16. februar 2016
 
Følg også med i kalenderen på vores hjemmeside.
 
"Vi glæder os til at opleve de resultater deltagerne kommer til at skabe sammen
netværksgrupperne, siger Lisbet Rosendahl, effektiviseringstræner, C-Value®.

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

Møde Effektivisering

4 juni 2015 starter et nyt hold Møde
Effektivisering.

Træningen bliver afholdt i vores eget
mødelokale på Fredericiagade 28.

Læs mere om det usynlige spild i
virksomheden her

Tilmeld dig 2 dages kurset allerede
nu her.
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Det sker

Effektiviseringsnetværk: Effektiviseringsmøde

Tirsdag 19. maj hos et af medlemmerne.

Der er effektiviseringsmøder kl. 9-15 den 19. maj, 22.

september, 17. november og 23. februar. 

Se mere her. 

Tilmelding her.

2 dages kursus: Møde Effektivisering

Torsdag 4.  juni hos C-Value®, Fredericiagade

28, 6000 Kolding.

Der er træning kl. 9-16 den 4. juni og 19. juni.

Aflevering af rapport: 19. juni. 

Se mere her. 

Tilmelding her.

2 dages workshop: PersonProfil OlsenBanden -

adfærdsudvikling

Mandag 12. oktober hos Ingeniørhuset i Odense,

Englandsgade 25, 5000 Odense C.

Der er træning kl. 9-16 den 12. oktober og 13.

oktober. 

Se mere her. 

Tilmelding her.
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