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Kennis is macht. Daarom doet R-M een beroep op toonaangevende  
experten uit de sector om hun kennis en ervaring door te geven en u  
zo te helpen uw bedrijf op een meer efficiënte en winstgevende  
manier te leiden.

De R-M Management Seminars werden uitgewerkt om in te spelen op  
de specifieke noden van eigenaars, managers en verkooppersoneel van 
carrosseriebedrijven.

Alle seminars werden ontwikkeld om aan de hoogste opleidingseisen  
te voldoen en bevatten zowel praktische als theoretische inhoud om  
het leren te vergemakkelijken.

Inhoud
Management Seminar Module 1 is gebaseerd op 
de theorie rond de werking van een carrosserie-
bedrijf, en omvat de optimalisering van de koets-
werk-/spuitzone, de basisindicatoren, en zelfs van 
analyse en tarieven. Naast het beheer van basis-
indicatoren, focust module 1 op de motivatie van 
het personeel en de rol van de receptionisten, de 
technici en de manager.

Om te verzekeren dat uw carrosseriebedrijf winstgevend blijft in deze steeds  
competitievere markt, zijn voortdurende verbeteringen op operationeel vlak noodzakelijk.  
R-M ontwikkelde met de steun van consultants uit verschillende landen een specifiek  
tweedaags Management Seminar dat uw carrosseriebedrijf gegarandeerd zal helpen  
om significante operationele verbeteringen door te voeren.

Doelgroep
Dit seminar is nuttig voor deelnemers uit 
verschillende domeinen van de sector, 
zoals eigenaars, managers, ploegbazen, 
technici en verkooppersoneel van car-
rosseriebedrijven. Het enige wat u nodig 
hebt, is een basiskennis koetswerkher-
stelling.

Objectieven
Deelnemers krijgen een volledig inzicht in de 
volledige werking van een carrosseriebedrijf, 
gaande van het efficiënt gebruik van apparatuur 
en processen, workflows en ruimte-optimalisa-
tie tot arbeid, motivatie en rentabiliteit.

Uw voordeel
De R-M Management Seminars werden 
ontwikkeld om aan de hoogste oplei-
dingseisen te voldoen, om zo te ver-
zekeren dat deelnemers de onderlinge 
samenhang tussen het herstelproces en 
de organisatie ervan begrijpen, dat ze 
kunnen samenwerken en hun ervaring 
bij het verbeteren van voorbereidings- 
en spuitprocessen kunnen delen.
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