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“DE GROEI VAN AMSTED BEVORDEREN DOOR HET DELEN VAN IDEEËN EN VAN ELKAAR LEREN”
OVERZICHT VAN BIJEENKOMST

FEEDBACK VAN AANWEZIGEN

Meer dan 100 werknemers namen deel aan de Innovation Journey van alle
bedrijfsonderdeel, de best practices en het bevorderen van samenwerking om de groei
van Amsted Rail in de toekomst te verzekeren.

“Wat een geweldige ervaring! Dit evenement maakt
duidelijk dat elk bedrijfsonderdeel, elke afdeling en
iedere werknemer een rol heeft in onze transformatie.”
- Eric Miller, General Manager, Seals & Forming

“Wij moeten innovatie Sneller-Dieper-Breder in onze hele organisatie
integreren en deze boodschap onder 8> 80> 800 en alle medewerkers
verspreiden. Als wij niet streven naar continue verbetering, en als we niet iets
hebben dat op een nieuwe manier een doorbraak is, dan hebben we niet de
groei die we de afgelopen 10 jaar hebben gezien.”

– John Wories, Amsted Rail President

EVENEMENTEN VAN DE BIJEENKOMST
Gesprekken over leiderschap:
Bouwen aan een innovatieve cultuur
Senior leadership benadrukte het belang en de urgentie van
Innovatie bij Amsted Rail. Bob Reum, John Wories, Michael
Carter, Mike McDonnell, Brad Myers, Bill O`Donnell en Wayne
Luce spraken de aanwezigen toe over het doel van onze
groeiende Innovatie-cultuur.

Beursstands:
Netwerken en Delen
ASF, Brenco, Griffin Wheel, Hammond, Camp Hill
en Product Engineering gebruikten beursstands
om de huidige Innovatie-initiatieven aan medewerkers
van Amsted Rail te demonstreren.

Make It Real Sessies:
Succes delen en lessen geleerd
ASF, Brenco, Griffin Wheel, HR, Finance en Product
Engineering gaf het publiek een dieper inzicht in de
vele innovatie-activiteiten die momenteel gaande zijn.
Presentatoren gaven deelnemers een overzicht van
deze inspanning - van “Project Absolute Zero” tot Griffin
Wheel`s “Riser Sleeve”-project.

Samenwerkingsactiviteiten:
Leermethoden om conventioneel denken te
doorbreken
Deze intensieve workshops introduceerden de
deelnemers aan populaire processen waarmee Innovatie
niet meer een toevallige en sporadische gebeurtenis is,
maar een toegankelijk en herhaalbaar proces.

“De hoeveelheid quality time geïnvesteerd door het
leidinggevend personeel op deze bijeenkomst illustreert
hoe belangrijk innovatie is voor het succes van ons
bedrijf.”
- Joe Cuske, Director of Operations, Griffin Wheel
“Ik heb erg van de bijeenkomst genoten! Dank aan
het planningsteam van deze bijeenkomst voor de
inspanningen en om dit evenement van wereldklasse te
organiseren en in goede banen te leiden.”
- Sarah Green, Director of Shared Services
“Ik heb deelgenomen aan verschillende landelijke sales
meetings en evenementen met Microsoft en andere
werkgevers, maar deze innovatiebijeenkomst behoort
tot de beste. Ik verliet St. Louis met nog meer trots om
voor Amsted Rail te werken.”
– Steve Head, International Accounting Manager

TOEKOMSTVISIE
“Het is essentieel voor de toekomst van ons bedrijf dat
we doorgaan met het inbedden van Innovatie in onze
cultuur door onze teams te stimuleren om creatief na te
denken over specifieke problemen, de samenwerking
te verbreden en de ontwikkeling van nieuwe ideeën te
bevorderen.”
- Mike McDonnell, Amsted Rail Chief Innovation &
Technology Officer
“Wij hebben een prachtige toekomst, maar het vereist
veel creatief denken en we zullen voortdurend moeten
nadenken over prioritering van wat we wel en niet doen.”
- Bob Reum, Amsted Industries CEO
“Een belangrijke trend waar we over moeten nadenken
is dat iets waarvan we denken dat het ver weg is veel
sneller kan komen dan we denken.”
- Jim Carroll, Global Futurist & Innovation Expert

Innovatie is cruciaal voor verdere groei bij ons
bedrijf. Spreek met uw I-Mentor ter plaatse
voor meer informatie en hoe u betrokken kunt
raken bij het groeiend aantal mogelijkheden
om creativiteit en innovatie onderdeel van uw
dagelijks werk te maken.
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