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Tim Wood: Begrebet af de 7 spild typer!
Kender du Tim Wood og har du haft besøg af ham i din virksomhed,
vil du vide at han udelukkende indeholder fejl. Tim Wood er nemlig
betegnelsen for de 7 spild typer. Der er mange penge at tjene, hvis du
er bevidst om at fjerne spildet fra arbejdsprocesserne i din
virksomhed.
 

Skal din virksomhed være blandt vinderne, så lad os introducere dig for Tim Wood.

Vi kan på 8 halve arbejdsdage optimere en af arbejdsprocesserne i din virksomhed.
Der er typisk 30% at hente ved procesoptimering. Hvis du beslutter dig for at
gennemgå positive forandringer i din virksomhed, så er vi eksperter i at facilitere
projektet. Det vigtigste du skal gøre, er at gå forrest for medarbejderne og stille de
menneskelige ressourcer til rådighed.

"Udover at stille de nødvendige ressourcer til rådighed, skal man også være klar til
forandringer. De fleste mener alle kan forandre sig, men få ved hvad det vil sige at
være klar til forandringer. Den del gør netop C-Value® unikke, fordi vi
har forandrings ledelse med som det første i en procesoptimering. Medarbejderne
bliver introduceret for persontyper, adfærd, læringskurve, kommunikation, motivation
og ledelsesstil. Vi ser det som en nødvendighed for at projektet skal blive en
succes", siger Torben Kjær Madsen, indehaver og effektiviseringstræner, C-Value®.

Vil du introduceres for Tim Wood og have en vurdering af potentialet i din
virksomhed, så kontakt Danmarks stærkeste effektiviseringstrænere her: 50 89 60
00.

Med Tim Wood på gokartbanen

 

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

Run Your Network

Onsdag 27. august demonstrerede vi
effektive løbe processer. Danmarks
stærkeste effektiviseringstrænere
nåede i mål med en placering som
nummer 95. Tak til Susanne, Torben,
Edel, Michael og Palle for en fantastisk
indsats. Resultatliste.
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Det sker

Lancering af E-bog om opgave effektivisering

Onsdag 1. oktober hos C-Value®

Se mere her. 

 

Copyright © 2014 C-Value®, All rights reserved.

Afmeld dette nyhedsbrev    Opdater indstillinger for nyhedsbrev 


