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

Verktyg för ökad lönsamhet
Nr 2 januari 2012
Kommer ni i mål med projekten?

Har ni svårt att komma åt era verkliga förbättringsområden? Har ni
startat upp strategiska förbättringsprojekt med inte kommit imål med
projekten? Har ni svårt att få mätbarhet i projekten? Har ni tydliga
arbetsinstruktioner? Vet ni vad som behöver ändras men gör det inte?
Är instruktioner så lätta att alla vill följa dem?
Har ni kundkrav så säger att ni skall säkra arbetssätt och kompetens?
Vi erbjuder att utveckla era arbetsprocesser.
Vi leder strategiska förbättringsprojekt med era medarbetare och
skapar ett beslutsunderlag för ledningen.
Vi rycker ut och ger er draghjälp i förändringsprocessen.
Vi ger er en ofärgad och neutral draghjälp som gör att ni kan
genomföra det som ni redan har beslutat i ledningsgruppen. Ni
får möjlighet att öka kundanpassning och öka lönsamhet.
Dessutom kan ni bocka av att projektet är genomfört.
Är du intresserad att via projektledning slutföra projekten?

Har ni ett säkrat arbetssätt?

Det är konstaterat att affärer, kvalitets- och miljöarbetet hänger ihop.
Vill ni ha ett dokumenterat arbetssätt som följer ISO- och
direkta kundkrav?
Vill du och övriga ledning ha ett integrerat ledningssystem
som fungerar som ett styrsystem för företaget?
Vill du ha en extern kraft för att utveckla arbetsprocesserna?
Vill ni komma åt nya kunder och marknader?
Idag finns alla möjligheter att skapa ett certifieringsbart ledningssystem
ert arbetsätt och era unika arbetsprocesser. Ett system som följer
en excellent struktur och som är inriktat på ständig
förbättring. Dessutom är det helt befriat från krånglighet och
mängder med pappersdokument.
Den externa revisionen skall verifiera att ni arbetar enligt systemet och
att ni kan påvisa en effekt av systement. Är det inte bra att ni får en
inbyggd mätbarhet hur ni utvecklas i processer, organisation och hela
företaget.
Det är projekt där vi förenar att leda projektet, ge kunskap och att
utbilda dina medarbetare så att ni kan driva och få effekt av systemet.
Ni får ett integrerat ledningssystem som är certifieringsbart
mot ISO9001:2008, ISO14001:2004, AFS2001:1/SIS-OHSAS
18001:2007.
Ni får mao ett verktyg som ger möjlighet
- att öka lönsamheten

- att öka graden av delegering
- att säkra arbetssätt och kompetens
- att öka teamarbetet
- att bli ännu mera fokuserade på att arbeta efter kundens verkliga
krav.
Är ni redan certifierad men vill ha extern hjälp att genomföra förenkling
och förnyelse för att få bättre effekt från systemet?

Vill ni spara egen tid?

Ett sätt att spara egen tid, öka kunskap och komma imål med projekt är
att tillfälligt inhyrd kompens. Hjälper er att frigöra tid och att använda
tiden för nyskapande och kreativ åtgärder. Får mer tid till
ledningsarbete, försäljning och dialog med medarbetare.
Jag har haft uppdrag i er bransch och 35 andra branscher. Läs mer
genomförda uppdrag.
Ring eller maila för att boka tid för personligt möte.
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