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Utveckla era arbetsprocesser

Erbjudande 1:
Idag finns alla möjligheter att skapa ledningssystem som har en uppbyggnad som
följer ditt företags arbetssätt och era unika arbetsprocesser.
Systemet kan byggas som ett integrerat verksamhetssystem för företaget som följer
regelverket för kvalitet ISO9001), miljö (14001) och arbetsmiljö (SAM).
Vill ni ha ett dokumenterat arbetsätt som följer ISO- eller direkta kundkrav? Vill du ha en
extern och neutral hjälp med att utveckla arbetsprocesserna?
Ni kanske redan idag har ett certifierat arbetssätt men det är svårt att komma åt
förbättringsområden?
Är instruktioner och rutiner beskrivning på ett accepterat och lättförståligt sätt? Är
systemet tillgängligt för alla medarbetare? Ett effektivt ledningssystem hjälper dig att
finna fel och brister i företagets arbetssätt.
Vi erbjuder att gratis och helt förutsättningslöst komma på plats hos dig, din
ledningsgrupp eller grupp av medarbetare hur ni kan få ett system som stödjer
företagets utveckling och är integrerat i er affärsutveckling.
Maila jan@jqkonsult.se förslag på lämplig dag och tid.

Erbjudande nr 2:
Inköpsprocessen är för de flesta företag helt avgörande för att skapa lönsamhet. Trots
det är inte inköp i rampljuset i alla organisationer.
Många tjänster upphandlas av andra funktioner i företaget än de som normalt är
ansvariga för inköp. Vi har mångårig erfarenhet från inköpsfunktionen.
Det finns ofta en rad tjänsteområden som upphandlas på rutin utan att
konkurrensutsättas. Är det även så i din organisation? Vill du ta ett nytt grupp och
konkurrensutsätta vissa tjänsteinköp?
Vi erbjuder att strukturerat genomlysa upphandlingsrutiner och bemanning för att
finna en besparingspotential.
Ring 0708-23 17 22 för att boka ett personligt möte.

Erbjudande nr 3:
Att leda projekt åt privata affärsdrivande företag är vårt liv.
Har du och dina medarbetare identifierat förbättringsområden i ert arbetssätt men ni vill
inte eller har inte tid att genomföra det grundläggande projektarbetet?
Har du och ni inte kommit fram till ett beslutsunderlag så att ni kan genomföra
förändringen?
Vi rycker ut och ger draghjälp i förändringsprocessen. Lyssnar på era
medarbetare och skapar ett beslutsunderlag.
Vi ger en ofärgad och neutral draghjälp som gör att ni kan genomföra det som ni
redan har beslutat i ledningsgruppen!
Maila jan@jqkonsult.se och ge förslag på tid för personligt möte.
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