ORGANITZA

LA tEVA empresa,
serà més productiva
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QUÈ ÉS PRO OPTIM?
Som una consultoria especialitzada en la
organització i la millora dels processos de tot tipus
d’empreses.
El nostre equip està format per grans professionals, la
nostra passió és fer que les coses funcionin millor.
Comptem amb un equip qualiﬁcat d’enginyers en
organització industrial.
La nostra feina es basa en analitzar les tasques
del dia a dia, millorar els processos interns, fer-te
aproﬁtar el temps i els recursos humans i
econòmics i veure els punts que no funcionen bé.

Ajudem als nostres
clients a millorar el
rendiment de les
seves empreses.
T’ajudem a a millorar el rendiment de la teva
empresa, proposem i implantem les millores
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CLIENTS

organitzatives més adequades.

Els nostres clients: Totes les pimes que vulguin
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ser més productives. Empreses familiars.

METODOLOGIA
Mètode Actua: Auditem i implantem
simultàniament la solució per obtenir resultats
en poc temps.
Implantació Integral: No només diem el que
s’ha de fer sinó que nosaltres mateixos ho fem.
El nostre objectiu és que l’empresa sigui més
productiva en totes les seves àrees.

Acompanyem a
l’empresa en tot el
procés, formant part
de l’empresa.
Oferim un servei proper, personal i adequat a
les necessitats de l’empresa.

Cuidem ﬁns el mínim detall la gestió del canvi.
Tot tipus d’empresa i en qualsevol dels seus
departaments.

Estem enfocats a
pimes, on podem
oferir un servei proper.
Podem ajudar-te a:
• Treballar d’una manera organitzada.
• Agilitzar tots els processos interns de l’empresa.
• Planiﬁcar les teves tasques, a gestionar bé el temps.
• Conèixer objectivament els costos dels teus
productes o serveis. Estaràs al corrent de l’estat
en el que es troba la teva empresa.
• Tenir la quantitat de stock que necessites per
donar servei al teu client.
• Fabricar aplicant tècniques d’organització de la
producció. Sereu més productius i competitius.
• Crear un model de negoci on les diferents
delegacions treballin d’una manera comú.
•Tenir la planta de producció en ordre i amb
una producció eﬁcient.
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SERVEIS

Acompanyament a gerents:
Posem la informació al teu abast per a la presa de
decisions clares i objectives.
Desenvolupem tècniques de Gestió d’Empresa
per a millorar el seu rendiment.
T’ajudem a assolir objectius:
• Gestió del Temps
• Funcions i Organització
• Indicadors i Control de Gestió
• Anàlisi de costos
• Planiﬁcació d’objectius personals i professionals

Poder estar a la teva
empresa és la millor
manera per a analitzar els punts crítics.
Millora de l’organització interna i millora de
processos: Implantem millora de processos en
àrees operatives de la teva empresa.
• Deﬁnició i anàlisi de funcions i responsabilitats
• Disseny d’un Mapa de Processos
• Optimització dels Processos
• Control de Costos
• Lean Manufacturing (5S, Kaizen, SMED, VSM,
OEE, etc)
Àrees per la millora de processos:
Compres, planiﬁcació, producció, gestió de stock,
control i càlcul de costos.
Estandarització de processos: Et dissenyem un
manual operatiu perquè estigui tot escrit i
procedimentat. Dissenyar un procés òptim i
comunicar-lo ens ajuda a ser productius, eﬁcients
i alineats amb l’estratègia de la companyia.
Formacions per a empreses: Millora de
processos, reducció de costos, millora de la
gestió de compres, planiﬁcació i gestió de
stocks, Lean Manufacturing, 5S i SMED.
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VISITA'NS

c/Balmes 24, Pral 1ª
08007 Barcelona
Tel. 934 12 37 73
Mòbil. 630 45 65 79
info@pro-optim.com
www.pro-optim.com

