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"Ökad effektivitet"

Bakgrund:
"Tre ben bär upp i huvudsak upp Jan Qvarnströms bolag:
konsulting, utbildning och enkätundersökningar.
Tre ben som alla har som syfte att mejsla fram ett företags mindre
starka, ineffektiva eller icke normmässiga sidor, göra ledning och de
anställda medvetna om vad som bör göras och se till att allas
kunskapsnivå höjs för att förändringen ska bli möjlig i praktiken."
Låter det enkelt?" Läs mer här.

Erbjudande 1: Ökad effektivitet och samsyn
i företaget!
Grundtanken med ett ledningssystem enligt ISO- och kundkrav är
att det skall vara ett managementsystem. Det är alltför vanligt att
systemet kan hänga utanför de dagliga affärerna och det inte blir
integrerat i affärsutvecklingen.
Är du intresserad att få en kort utbildning som visar på
möjligheterna att konstruera eller uppdatera ett befintligt system så
att det stödjer ökad effektivitet, samsyn, flexibilitet, ökad
produktivitet och ökad vinst?
Vi erbjuder en 1 dags kurs i Effektivt ledningssystem. Intresserad
och vill veta mera?
Vill du veta mera? Boka personligt möte så kommer vi och
lyssnar hur vi kan hjälpa dig och ditt företag.

Erbjudande 2: Strategiskt inköp
Vi erbjuder att genomlysa er inköpsverksverksamhet,
dimensionering av varje inköpsområde, kunskap att jobba med de
strategiska inköpen, konkurrensutsättning av tjänsteupphandling,
ge förslag på utveckling av inköpsprocessen, öka kompetensen
via kurs i Grundläggande inköp, lära tekniker om intern
kommunikation och lära sig tekniken att genom genomföra en
affärsförhandling.
Vi har praktisk erfarenheten från 25 år i inköpsledande roll. Vi delar
med oss av den erfarenheten och ger förslag hur du/ni kan
effektivisera inköpsprocessen.
Boka personligt möte kring ert inköpsarbete!

Erbjudande 3: Att leda och styra projekt
Vi erbjuder utbildning i grundläggande Projektledning.
Utbildningen går igenom hur man planerar, styr upp och avslutar
ett projekt enligt tidplan och budget, och hur man gör det på ett
professionellt sätt. Du får också kunskap att coacha
projektmedlemmar så att vi snabbt blir ett starkt team.
Du lär dig även hur du ska hantera konflikter, ledarskap och
muntligt framförande - vilket ligger utanför själva processen men är
starka framgångsfaktorer.
Lär dig hur en enkel, men bra Projektprocess fungerar och hur den
kan tillämpas i olika typer av projekt.
Gör intresseanmälan så får du en detaljerad kursbeskrivning
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