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"Integrerat ger resultat!"

 

 

Sätt resultatet i fokus! 

Ett ledningssystem skall ha förmågan att fungera långsiktigt och prestera resultat över tiden. Det skall vara ett 
system som ledningen brinner för att använda.  
 
Jobba med integrering - samverkan i ett system. Integrera kraven i ISO9001, ISO14001 och SAM i ett system 
vilket spar tid och pengar. 
 
VD och ledning äger systemet men person från organisationen skall utveckla, driva systemet och se till att följa 
tidtabellen för förbättringsåtgärder. Personen skall ha stöd, tidsutrymme och övriga resurser för att kunna 
utveckla företagets styrsystem.  
 
Känner du att ni har rätt arbetssätt kring ert befintliga lednings- eller verksamhetssystem? Får ni bra effekt av 
systemet? Driver ni ledningens som ett beslut- och avstämningsmöte?  
 
Det är förbättringen som skall vara i centrum. 
 
Vi har erfarenhet att driva (på) utvecklingen av kvalitets- och miljöarbetet så det blir en integrerad del i 
affärsutvecklingen. Läs mer >>> www.jqkonsult.se  

 

Kommunicera på rätt sätt! 

Det är ökat fokus på ständiga förbättringar vid certifiering.  
 
Ständiga förbättringar kan delas upp i dels att utveckla verktyget dvs systemet och dels ledningssystemets 
resultat. 
 
Lyhördhet och dialog recept för utveckla och bygga upp ledningssystem. 
 
Vi hjälper medelstora och stora företag att driva strategiska förbättringsprojekt för ta fram beslutsunderlag eller 
för att få ett ökat engagemang i organisationen. 
 
Vi har stor vana att driva förändring i projektform.  Samla kompetens i projektgrupp och driva projektet med 
extern motor! Den externa kraften ser framåt och styr mot målet. 
 
Vi ser till att vd och ledning får faktabaserat beslutsunderlag att kommunicera ut i organisationen.  
 
Vi hjälper till att sätta upp mätbara mål.  
 
Läs mer >>> http://jan-qvarnstrom-konsult-ab.e-
mailing.se/c/20984/0/www.jqkonsult.se/projektledning.html 
 
 

 

Semesterledighet skapar fria tankar! 

En lägre semesterledighet skapar fria tankar och tankar om förändringar i företagandet. Många har en oerhört 
pressad daglig tillvaro och hinner inte driva de långsiktiga företagsfrågorna.  
 
Vad händer runt hörnet om 1 år, 3 och 5 år? 
 
Behöver ditt företag extern projektledning för att komma imål eller starta upp ett förändringsprojekt? 
 
Under sommarledigheten kläcks det nya idéer och förslag.   
 
Hör av dig om du behöver stöd med projektledning efter semesterperioden. Maila jan@jqkonsult.se och ge 
förslag på tid för personligt möte. 
 
Ha en skön och avkopplande semesterledighet! 

 

 
Jan Qvarnström Konsult AB  

Ljungstigen 16   144 33  RÖNNINGE  
jan@jqkonsult.se    http://www.jqkonsult.se    0708-23 17 22  

 
Det här är ett meddelande från Jan Qvarnström Konsult AB. Vi hoppas att den här kommunikationen är välkommen.  

Om du inte vill få mer information från oss i framtiden, så kan du avregistrera dig här 


