
 
 

2018 Applied Ergonomics Conference in Atlanta, GA, Verenigde Staten 
 

De 21ste jaarlijkse Applied Ergonomics Conference (AEC), gepresenteerd door GOErgo, een wereldwijde 
informatiebron uitsluitend gewijd aan de ondersteuning van het beroep en de betrokkenen bij het 
verbeteren van prestaties, kwaliteit, duurzaamheid en werknemer beschikbaarheid is gepland voor 26-29 
maart 2018 in het Hilton Atlanta, Atlanta, GA, Verenigde Staten. 
 
De Toegepaste Ergonomie Conferentie (AEC) is één van de grootste en meest indrukwekkende ergonomie 
conferenties in Noord-Amerika. De presentatoren zijn vakmensen die real-world ervaringen en praktische 
oplossingen voor gemeenschappelijke problemen in de industrie delen. Deze conferentie biedt uitgebreid 
en breed onderwijs voor medewerkers op alle niveaus (van managers tot professionals tot 
productiemedewerkers). 

 
The Conferentie biedt ook: 
 

 Bedrijven uit de hele wereld met een straat voor erkenning van expertise en prestaties in ergonomie, 
alsook rendabele handelspraktijken/bedrijfsoplossingen. 

 De gelegenheid voor professionals met een variëteit aan specialiteiten om ergonomische vraagstukken te 
bespreken met soortgelijke oorzaken, effecten of oplossingen (bv. het gebruik van handmatig transport 
betreffend vervoer van reinigingsapparatuur vs. auto onderdelen vs. verpakte producten). 

 Mogelijkheid om ideeën te delen tussen niet-gelijkvormige organisaties (bv. verzetten items in 
distributiecentra vs. schoonmaakproducten transporteren in een ziekenhuis vs. producten verplaatsen bij 
een productie proces). 

 Een vergaderlocatie voor multi-site bedrijven of groepen professionals om elkaar te ontmoeten en zich 
tegelijk bezig te houden met leermogelijkheden. (Heb een on-site mini-conferentie met uw collega's.) 

 Netwerkmogelijkheden voor professionals en productie werknemers uit vergelijkbare organisaties (bv. 
autofabrikant tot autofabrikant) die informele uitwisseling van ideeën faciliteren. 

 Een straat voor algemene conversatie/netwerken met experts (MKB). 
 Gezonde concurrentie en het delen van ideeën binnen uw organisatie bij het aanmelden voor de Ergo Cup 

competitie. 
 Een gerichte straat voor CEUs vereist voor licentiestatus of professionele organisatie deelname. 
 Informele rondetafel discussies waar mensen met dezelfde interesses elkaar ontmoeten om met een 

facilitator te discussiëren over specifieke onderwerpen, het delen van wat elke deelnemer doet of wil doen 
binnen zijn/haar bedrijf. 

 Een kans voor nieuwe sprekers om zelfvertrouwen en presentatievaardigheden te vergroten, vooral voor 
afgestudeerde studenten. 

 Gelegenheid om een practinioner of student te nomineren voor de Creativiteit in Ergonomie (CE) 
Practitioner en Student van het Jaar Awards. Een monetaire prijs wordt uitgereikt in iedere categorie. 

 Een straat voor studenten/werkzoekenden om potentiële werkgevers te ontmoeten. 
 

Voor meer informatie, bezoek de Toegepaste Ergonomie Conferentie-website: 
www.appliedergoconference.org 

http://www.appliedergoconference.org/

