Om du har problem med att läsa detta mail, klicka här för en webbversion.

Nyhetsbrev nr 3

Skapa ett dynamiskt stöd

Alla verksamheter har någon form av ledningssystem, vare sig man
kallar det ledningssystem eller inte.
Ett sätt att konstruera ett effektivt ledningssystem är att utgå från
standarden ISO 9001 som i grunder bygger på 8 ledningsprinciper. Det
är sedan lätt att integrera med exempelvis miljö (ISO 14001) och
arbetsmiljö (OHSAS 18001). Då får blir det dynamiskt stöd för
verksamheten.
Tyvärr missuppfattar många både syftet och möjligheterna genom att
fokusera på dokumentation istället för ett stöd för utvecklingen i
verksamheten.
Det är en konst att konstruera ett ledningssystem som är anpassat
för det egna företaget och som är ett stöd för utvecklingsarbetet.
1. Behöver du extern projektledning med att konstruera ett nytt
integrerat ledningssystem?
2. Behöver du extern hjälp med att använda, utveckla, förvalta och
driva ditt ledningssystem så att det genererar ökad lönsamhet?
3. Behöver du ha extern hjälp med att få fart på ett insomnat
ledningssystem?
Ring 0708-23 17 22 eller maila jan@jqkonsult.se så besvarar jag dina
frågor.

Ett system som ledningen brinner för att
använda!
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Går merparten av det interna arbetet åt till att uppdatera
dokument?
Får ni lite beslutsunderlag till Ledningens genomgång?
Upplever du att dagens ledningssystem är ett verktyg för att
öka lönsamheten?
Kan du driva på det interna förbättringsarbetet och komma
fram till de grundläggande orsakerna till avvikelser?
Har du grepp om nya inkommande reklamationer och
avvikelser?
Känner du att det tar för lång tid innan ni har skapat
förebyggande åtgårder och har stängt avvikelserna?
Har ni för mycket pappershantering i stället för digital visning?

Läs om nöjda kunder.

Sätt fart på förbättringsarbetet
1.
2.
3.
4.
5.

Vill ni ha en basstruktur på ett ledningssystem som är inriktat
på förbättring i stället för dokumentation?
Vill du ha förslag på utbildning av interna förbättringsledare?
Vill du har förslag på passande utbildning om ni vill driva
ett eget projekt och konstruera ett nytt ledningssystem?
Vi du ha förslag på digitalt system där alla medarbetare kan
registrera och ni kan hantera avvikelser?
Behöver du extern hjälp för att strukturera förbättringsarbetet
och skapa ett ökat engagemang bland medarbetare?

Ring 0708-23 17 22 så kan vi besvara dina frågor.
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

