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Från analys till bestående resultat 
Har du egna eller externa krav att få er verksamhet certifierad enligt 
ISO- och kundkrav? Har ditt företag kundkrav kopplat till kvalitets- och 
miljöfrågor som du idag inte har åtgärdat? 
 
Läs mer om vårt arbetssätt "Från analys till bestående resultat" 
(ny sida öppnas som pdf-fil) 
 
Vi hjälper företagsledare och medarbetare att förstå ISO- och 
kundkrav och omvandla det till ett lönsamt ledningssystem med 
excellent struktur.  
 
Det blir ett system som ledningen brinner för att använda!  
 
Ett system som är entrébiljett till nya kunder. 

 

Är ni redan idag certifierade? 
Behöver ni extern hjälp med att få till ett nytt arbetssätt med mindre 
dokumentation och mer resultat? Behöver ni göra en uppdatering 
för att anpassa till dagens arbetssätt?  
 
Behöver extern hjälp med förvaltning och utveckling av 
ledningssystemet?  
 
Behöver ni öka tillgängligheten av systemet?  
 
Behöver ni hjälp med att göra en webbaserad kundundersökning 
för att komma åt förbättringsåtgärder? Läs mera >> 

 

Behöver ni ett nytt ledningssystem? 
Behöver ni konstruera ett nytt som på modernt sätt fångar upp ISO-
kraven till ett lönsamt ledningssystem? Med fokus på resultat och 
mindre på dokumentation. En system som ger er fördelar mot 
konkurrent vid offentlig upphandling och övrig anbudsgivning. 
 
Ett system som blir en viktig del i den övriga affärsutvecklingen.  
 
Erfarenheten visar att det fungerar bäst om konstruktionen av systemet 
sker i projektform. 
 
Vi kommer och berättar helt förutsättningslöst hur vi kan hjälpa er. Vi 
bjuder på bulle (eller frukt) till kaffet.  
 
Maila jan@jqkonsult.se och ge förslag på tid för ett personligt möte.  
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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 
 

http://jan-qvarnstrom-konsult-ab.e-mailing.se/69595/0/Fran-analys-till-bestaende-resultat
http://jan-qvarnstrom-konsult-ab.e-mailing.se/c/69595/0/www.jqkonsult.se/pdf/JQvarn_01.pdf
http://jan-qvarnstrom-konsult-ab.e-mailing.se/c/69595/0/www.jqkonsult.se/enkater.html
mailto:jan@jqkonsult.se
http://jan-qvarnstrom-konsult-ab.e-mailing.se/u/69595/0

