Effektiviseringsnetværk
– noget for dig?
I vores eksklusive effektiviseringsnetværk arbejder vi
praktisk med aktuelle cases til effektiviseringsmøderne.
Netværksgruppen består af kompetente mennesker fra
kendte virksomheder. Medlemmerne får faglig og organisatorisk læring, samtidig med at der bliver defineret
væsentlige besparelser.
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Som effektiviseringsansvarlig står du måske ofte alene og mangler sparring. Det
potentiale kan frigøres ved vidensdeling i vores eksklusive Effektiviseringsnetværk. Medlemmerne samles omkring en faglig problemstilling med det formål,
at udvikle sig gennem udveksling af erfaring og løse en aktuel udfordring.

Det fortrolige rum
Til effektiviseringsmøderne vil du være i et forum, hvor udveksling af erfaring vil
blive rettet mod hjælpen til at kommunikere viden fra bl.a. værktøjer indenfor metodikkerne LEAN Value og Six Sigma Value samt menneskelige aspekter, suppleret med sund fornuft, ud til din virksomhed. I dette forum vil interne oplysninger
og den fælles hjælp til succes være fortrolig.
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Hvad kan vi gøre for dig?
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Kontakt os på telefon +45 5089 6001
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Virksomheder der har valgt effektiviseringsnetværk hos C-Value:

”Ved at være en del af effektiviseringsnetværket får jeg
personlig, faglig og organsatorisk læring.
Nye værktøjer og sparring til
hvordan jeg kan løse en
aktuel problemstilling.”
Thomas Jensen
DuPont Nutrition Biosciences ApS
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EFFEKTIVE FAKTA
Effektiviseringsmøder i netværket:
Medlemmerne skiftes til at være værtsvirksomhed,
og programmet vil typisk være:
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Varighed: 4 effektiviseringsmøder pr. år
fra kl. 09.00 – kl. 15.00
Facilitering: Effektiviseringstrænere med
mere end 30 års erfaring indenfor proces
effektivisering og uddannelse

• Opfølgning fra sidste effektiviseringsmøde

Facilitering af 2 effektiviseringstrænere

• Rundvisning i værtsvirksomheden
• Fremlægning af værtsvirksomhedens udfordring

Sparring og coaching: Lavpraktisk formidling af metodikker og værktøjer

• Anbefaling af værktøjer og tilgange fra facilitatorerne
og medlemmerne

Praktisk arbejde med aktuelle udfordringer
på effektiviseringsmøderne

• Workshops hvor værtsvirksomhedens udfordring
bearbejdes og handlinger defineres

Sparring af kompetente forandringsansvarlige fra andre brancher

• Fremlægning af resultaterne i workshops
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Se vores profilfilm på
https://youtu.be/OWsstXTQGYw
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Opfølgning på individuelle handlinger
Estimeret effektiviseringsgevinst for værtsvirksomheden: Minimum kr. 100.000
pr. effektiviseringsmøde
Estimeret effektiviseringsgevinst for
mødedeltagerne: Minimum kr. 10.000
pr. effektiviseringsmøde
Forplejning: Værtsvirksomheden sørger

80% for forplejning

Tilmelding på www.c-value.dk/effektiviseringsnetvaerk
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C-Value® - The LEAN Six Sigma Academy

Vil du være mere effektiv?

Vi hjælper virksomheder i alle brancher med at tjene flere penge og
blive mere konkurrencedygtige. Med vores mere end 30 års erfaring er
vi specialiserede i proces effektivisering og uddannelse indenfor LEAN
Value, Six Sigma Value, Effektiviseringskurser og Kompetenceudvikling.

Kontakt os på telefon +45 5089 6000
eller på mail info@c-value.dk.

C-Value® - The LEAN Six Sigma Academy
Essen 27 C · 6000 Kolding · Tlf. +45 5089 6000
www.c-value.dk/effektiviseringsnetvaerk
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