Om du har problem med att läsa detta mail, klicka här för en webbversion.
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"Låt fel blir rätt och .... "

Erbjudande nr 1: Så skapar vi ett lönsamt
ledningssystem!
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 inte blir integrerat i
affärsutvecklingen. Läs mer >>> www.jqkonsult.se
Är du intresserad att få en kostnadsfri information som visar på
möjligheterna att konstruera eller uppdatera ett befintligt system så att
det stödjer ökad effektivitet, samsyn, flexibilitet, ökad
produktivitet och ökad vinst?
Det är vår huvudprodukt och vi vill väldigt gärna visa på
möjligheterna för ditt företag!
"Vi vägleder till system som ledningen brinner för att arbete med"
Ring 0708-23 17 22 för att boka tid för ett personligt möte.

Erbjudande nr 2: Så bygger vi mätbarhet i
systemet!
Låt fel blir rätt och mät det i pengar!
Vi har mångårig erfarenhet att bygga in en mätbarhet i systemet. Hur
mycket bättre har blivit sedan projektstart? Hur har våra strul- och
bristkostnader utvecklats mot löpande fakturering?
Läs mer http://www.jqkonsult.se/kvalitet.html
Vill även du och ditt företag ha en mätbarhet i ert system?

Erbjudande nr 3: Utmanande mål ger resultat!
Ett ledningssystem skall vara levande och stödja ledningen. Vi hjälper till
med att sätt formulerade mål, möjlighet att följa och få systemet att bli
ett förbättringsverktyg. Välj rätt ambitionsnivå när målen skall fasställas.
Det är en konst att lägga ribban på rätt nivå och samtidigt göra en klar
och tydlig målformulering!
Vi kan medverka som extern resurs på Ledningens genomgång för att
lyfta varje möjlighet till förbättring och besluta om lämplig åtgärd.
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