
” Sund fornuft sat i system 

er det, der i BESTSELLER 

Logistics driver vores 

Proces Effektivisering og 

medvirkende til at dagen 

i dag bliver bedre end 

dagen i går.” 
 

Thomas Rask Nielsen 
BESTSELLER Logistic

Mangler din virksomhed  
dygtige effektiviserings- 
specialister? 
C-Value in People® giver jer adgang til dygtige  
og kvalificerede specialister inden for bl.a. LEAN,  
Six Sigma, TPM og Projektledelse på en let og 
effektiv måde. 

Din virksomhed får med C-Value in People®:

•  En samarbejdspartner der er specialist indenfor bl.a. LEAN, Six Sigma, 
TPM og Projektledelse

•  Adgang til kompetente og dygtige specialister til både opstart, drift og 
udvikling

•  Kompetencer inden for bl.a. LEAN, Six Sigma, TPM og Projektledelse

•  Værdiskabende viden og sparring til effektivisering af din virksomhed

•  En let og struktureret tilgang til, at få løst jeres udfordringer med resour-
cer og effektiviseringsprojekter, på kort tid

•  En løsning, der er tager højde for behovet, omfanget, kulturen og ad-
færden til jeres udfordringer

•  Frigivelse af interne ansættelsesressourcer i din virksomhed

•  Løbende sparring og deltagelse i effektiviseringsnetværk

•  Rabat på vores åbne kurser

Skal vi hjælpe jer?

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

HEADHUNTING  ·  REKRUTTERING

Fastansættelse 

Leasing 

Vikariat

Projektansættelse

CUSTOMER VALUE   ·   COMPANY VALUE   ·   COMPETENCE VALUE



C-Value® er specialister i bl.a. LEAN, Six Sigma, TPM og Pro-
jektledelse. Vi kender brancherne, behovet og omfanget 
af, hvad der kræves i de enkelte situationer.  Vi har siden 
2006 effektiviseret gentagne arbejdsprocesser i danske og 
internationale virksomheder, specielt ved brug af LEAN og 
Six Sigma. 

Vi arbejder ud fra vores 4 fokusområder:

• Proceseffektivisering
•  Undervisning på åbne kurser  

og virksomhedstilpassede forløb
• Effektiviseringsnetværk
•  Headhunting og rekruttering

Uanset hvilket fokusområde vi arbejder ud fra tror vi på, 
at rammerne og målene skal sættes af virksomhedens le-
delse og løftes af medarbejderne via øgede kompetencer. 
Derfor tilpasser vi vores dette efter medarbejderne og virk-
somhedens modenhed, strategi og kultur. 

Vi matcher kandidaterne mod din virksomhed i form af 
matchgrad, adfærdsprofil og personanalyse. 

C-Value® sætter mennesket i fokus
Vi har opdelt kompetenceniveauerne efter Blooms takso-
nomi, og overført det til et overskueligt bæltesystem, for 
at gøre det nemt for dig at vurdere, hvilket kompetence-
niveau din virksomhed har brug for. C-Value® underviser i 
alle bælteniveauer, og har været ude i mange forskellige 
brancher som effektiviseringstrænere. 

Med headhunting og rekruttering ønsker vi at hjælpe din 
virksomhed til at få dygtige og kvalificerede ressourcer 
samt kompetencer, der passer til jeres konkrete udfordring. 
Med de øgede krav om omstillingsparathed og tilpasning, 
vil dette løfte din virksomheds konkurrenceevne.

Din virksomheds behov for ressourcer, kompetencer og vi-
den bestemmer om det er fastansættelse, leasing, vikariat 
eller projektansættelse er den rigtige løsning for jer. 

Vores effektiviseringsspecialister er ikke bundet af klausuler. 

C-Value® har læringsmiljø i Kolding, og kommer hos danske 
og internationale virksomheder.

Kompetenceniveauer for LEAN, Six Sigma, TPM og Projektledelse

Anbefalet 
antal uddannede  

medarbejdere

EGENSKABER

Blooms  
taksonomi/
Bælteniveau

KVALIFIKATIONER KOMPETENCER KREATIVITET

Kendskab Anvendelse SynteseForståelse Analyse Vurdering

100%

30%

10%

1%

White Belt

Yellow Belt

Green Belt

Black Belt

Kan huske og 
kende ord og 

begreber

Kan deltage 
i opgaver og 
effektivise-

ringsprojekter

Kan være ef-
fektiviserings-
projektleder 
og anvende 
værktøjerne 

lokalt

   

Kan være ef-
fektiviserings-
projektleder 
og anvende 
værktøjerne 
afdelingsvis

Kan sammen-
ligne værktøjer 

på tværs og 
designe nyt

Kan undervise 
og indføre

værktøjerne 
som koncept i 
organisationen

(     )
(     )



•  Afklaring af behov og underskrivning af kontrakt 
•  Definering af tidsplan og afstemning af forventninger
•  Interview med kandidater
•  Registrering i vores database
•  Skriftlig kandidat- og virksomhedstest
•  Matching af kandidater mod din virksomhed 
•  Bearbejdning af 3-5 kandidater, og afklaring af deres 

interesse
•  Fremsending af kontaktoplysninger på 3-5 kandidater
•  Opfølgningsmøde med virksomheden

DKK 30.000,- ekskl. moms og statens takster  
for befordringsgodtgørelse

•  Afklaring af behov og underskrivning af kontrakt 
•  Definering af tidsplan og afstemning af forventninger
•  Interview med kandidater
•  Registrering i vores database 
•  Skriftlig kandidat- og virksomhedstest
•  Matching af kandidater mod din virksomhed 
•  Udvælgning af en kandidat 
•  Opfølgningssamtaler med virksomheden  

hver 1½ måned
•  10% rabat på uddannelser hos C-Value® i leasing 

perioden

Økonomi

Anbefalet  
antal uddannede 

medarbejdere

Blooms  
taksonomi/
Bælteniveau

Priser pr. time 
ekskl. moms

100%

30%

10%

1%

White Belt

Yellow Belt

Green Belt

Black Belt

Leasing periode: 3, 6, 9 eller 12 måneder
•  Efter 12 måneder kan din virksomhed  

fastansætte kandidaten
•  Efter 9 måneder kan kandidaten købes fri for  

DKK 20.000,- ekskl. moms
•  Efter 6 måneder kan kandidaten købes fri for  

DKK 50.000,- ekskl. moms 

600

700

800

900

Som Pakke 1 plus:
•  Personprofil KYBE® (lederen hos virksomheden) og 

match grad med flere kandidater
• Aktiv søgning i vores netværk for yderligere kandidater
•  Mailkorrespondance og samtaler med mulige  

kandidater
•  Indledende samtaler med flere kandidater
•  Kandidat samtaler med psykoterapeut
•  Referencer på kandidater hentes
•  Præsentation af 2-3 kandidater for din virksomhed
•  Din virksomhed arbejder derefter videre med  

1-2 kandidater
•  Sparring med din virksomhed pr. kvartal, det første 

ansættelsesår
•  10 % rabat på uddannelser hos C-Value® i et år

DKK 60.000,- ekskl. moms og statens takster for 
befordringsgodtgørelse

PAKKE 1

PAKKE 1

PAKKE 2

Headhunting og rekruttering af  
effektiviseringsspecialister

Leasing af effektiviseringsspecialist

Model 1

Model 2

Få de afgørende faste kompetencer, som praktisk kan anvende bl.a. LEAN, Six Sigma, TPM og Projektledelse.

Effektiviseringsprojektudfordringer hvor jeres behov for afgørende kompetencer er tidsbegrænset,  
eller I ønsker at få afprøvet kompetencer indenfor bl.a. LEAN, Six Sigma, TPM og Projektledelse i praksis.



C-Value® - The LEAN Six Sigma Academy   ·   www.c-value.dk
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” Efter i en periode at have ledt efter mit næste job, fik jeg 

kontakt til C-Value® i forbindelse med min Six Sigma Black 

Belt uddannelse. Torbens store netværk, samt indgående 

kendskab til mange virksomheder, hjalp mig til at finde det 

helt rigtige match - og en win situation for alle parter.” 
 

Søren Gotfredsen 
Senior Lean Manager hos Danish Crown Beef

LEAN Uddannelse

Six Sigma Uddannelse

Effektiviseringskurser

Kompetenceudvikling

Effektiviseringsnetværk

C-Value in People®

Læs mere på www.c-value.dk

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

C-Value® tilbyder

C-Value® - The LEAN Six Sigma Academy   ·   www.c-value.dk


