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Six Sigma: Vejen til en sund bundlinje!
 
Vil I være blandt de virksomheder som vinder, så er Six Sigma et af
de skarpeste våben. Det handler ikke om sex, men om at uddanne
jeres medarbejdere til at bruge metoder og værktøjer til at optimere
arbejdsprocesserne. Vi kan uddanne jeres medarbejdere ude i
virksomhederne eller de kan blive tilmeldt et af de hold, hvor vi
løbende leverer træning. Uddannelsen kan bruges i alle brancher og
alle steder hvor der forekommer gentagne arbejdsprocesser.

Træningen henvender sig til kvalitetsmedarbejdere, mellemledere, nøglemedarbejdere,
projektledere og deltagere i forandringsprojekter. Virksomheder der strategisk indfører
Six Sigma, kan med fordel uddanne 10% af deres medarbejdere Six Sigma Green Belt.

”Vores erfaring med løbende at forbedre arbejdsprocesserne er, at virksomhederne
opnår bedre resultater med de ressourcer der er til rådighed. Det betyder at
arbejdspladserne kan sikres, bedre service til kunderne, tilgang af nye kunder og en
sund bundlinje”, siger Torben Kjær Madsen, indehaver og effektiviseringstræner, C-
Value®.

Torben Kjær Madsen har netop afsluttet 2 hold kursister på IBA. Værdien og
betydningen af træningen er meget stor. Kursisterne har evalueret, at modeller og
metoder til bl.a. forandringsledelse og reduktion af variationer er enorm vigtig for dem
og deres virksomheder. Træningen har været meget værdifuld og kursisterne
tilbagemelder, at de i meget høj grad vil bruge det de har lært på det professionelle plan.

”Det er rigtig værdifuldt for de virksomheder som har investeret i deres medarbejdere.
Udover at medarbejderne bliver involveret og får ejerskab, er de med til at sikre
virksomhedernes eksistens. De er også blandt dem der prioriteres og sidder forrest i
bussen på arbejdsmarkedet”, siger Torben Kjær Madsen.

Pengene fosser ud af kassen hver dag... men du ved det garanteret
ikke...

Vil du blive inspireret til hvordan Six Sigma kan gøre en forskel i din virksomhed, så har
du mulighed for at købe vores E-bog ”Luk hullet i din bundlinje”. E-bogen giver dig en
kort, praktisk gennemgang af hvad begreberne LEAN og SIX SIGMA kan gøre for din
virksomhed. Køb E-bogen her.

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

Kursister evaluerer og giver
topkarakter

Effektiviseringstræner Torben Kjær
Madsen er blevet evalueret af
kursisterne, som netop har modtaget
træningen Kvalitetsoptimering med
Six Sigma. Han er vellidt og dygtig. De
er i særdeleshed tilfreds med Torbens
indsats og hans måde at tilrettelægge
undervisningen på.
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Det sker

Lancering af E-bog om opgave effektivisering

Tirsdag 1. juli hos C-Value®

Se mere her: www.c-value.dk

Effektiviseringsnetværk

Præsentation af deltagerne og facilitatorerne

Tirsdag 19. august kl. 10.00 på Kolding Bibliotek,
Slotssøvejen 4, Mødelokale 5 (placeret på 1. sal mod
Fredericiagade), 6000 Kolding.

Vi afslutter arrangementet kl. 12.00 med frokost på
First Hotel Kolding.

Se mere her:
https://www.facebook.com/events/506544592801563/

Effektiviseringsnetværk

1. netværksmøde

Tirsdag 23. september kl. 08.30 – kl. 14.00 hos et af
medlemmerne.

Se mere her:
https://www.facebook.com/events/863921553625332/
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