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GMC Software dává zelenou studentům
i neziskovkám
Odborníci z vývojového centra GMC Software v Hradci a Olomouci pomáhají inspirovat a nasměrovat
studenty ve světě vývoje softwarových aplikací a nebojí se vzít do ruky ani sekeromotyku.
a v různých koutech světa, což
jistě ocení budoucí softwaroví
konzultanti. Pozadu nezůstává
ani pobočka v Olomouci, která
letos pořádala již čtyři programátorská cvičení (tzv. Coding Dojo)
a zapojila se i do Global Day of
Coderetreat – celosvětového dne
programování. Spolu s odborníky z GMC Software si mohli
zájemci z řad veřejnosti vyzkoušet nové techniky programování
při řešení zajímavých úloh a při
té příležitosti si i „poklábosit“
o denním chlebu programátora.
Sdílet své znalosti a zkušenosti se studenty považují
v GMC Software za samozřejmost. Svým aktivním a otevřeným přístupem si společnost

moderní metody vývoje a programování – tak i s tématy jako
je graický design či jak správným sezením předcházet bolestem zad. V rámci doprovodného
programu ocenili především
studenti a čerství absolventi
možnost osobně konzultovat
svůj životopis přímo s HR manažerkami ze společnosti GMC
Software. Ty jednotlivým uchazečům o práci v oboru IT ochotně
poradily, čeho se v jejich životopisech vyvarovat a na co naopak
nezapomenout, aby životopis
zaujal a pomohl k vysněné práci. Návštěvníci také uvítali možnost občerstvení a samozřejmě

GMC Software
Původně švýcarská irma, dnes člen francouzské společnosti
Neopost, se zabývá vývojem softwaru pro návrh, kompozici
a produkci personalizovaných dokumentů v oblasti komunikace irem se zákazníky (CCM a CX – Customer Communication
Management a Customer Experience). Pobočky najdete téměř
po celém světě; centrum vývoje je v České republice ve dvou pobočkách – od roku 1998 v Hradci Králové a od roku 2004 i v Olomouci. V jejich řadách najdou uplatnění odborníci z nejrůznějších oblastí IT – od programátorů, testerů, SW konzultantů, IT
školitelů po specialisty UX a graické designery. Společnost
sbírá za svůj přístup k zaměstnancům řadu ocenění, za všechny
jmenujme například její prvenství v anketě Progresivní zaměstnavatel regionu pro Královéhradecký kraj v letech 2011-2015
nebo již 3 tituly Best Employers pro irmy mající nejvíce motivované zaměstnance.
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PODPORA NA STARTU KARIÉRY
Je sobotní říjnové dopoledne
a na Univerzitě Hradec Králové
je nezvykle rušno. Na pět stovek
účastníků nejen z řad studentů
ale i z řad veřejnosti se nechaly
zlákat pestrou nabídkou přednášek a workshopů ze světa IT,
kterou pro ně už druhým rokem
bezplatně zorganizoval spolek
Barcamp Hradec Králové za podpory Univerzity Hradec Králové a
GMC Software. Letos se návštěvníci akce Barcamp HK s podtitulem „Bude to mít šťávu“ mohli
na bezmála třiceti přednáškách
a workshopech setkat jak s čistě
„ajťáckými“ tématy – například

se pamatovalo i na to, aby rodiče
mohli přijít na akci i se svými ratolestmi, které si mohly po celou
dobu hrát v dětském koutku pod
odborným dozorem.
Společnost GMC Software
však ani zdaleka neomezuje svou
komunikaci se studenty a absolventy na jedinou konferenci,
ale poctivě se jí věnuje po celý
rok. Společnost spolupracuje se
studentskou organizací AIESEC.
V rámci série workshopů AIESEC Academy se v pozici přednášejících představili i odborníci
z GMC Software, z jejichž úst se
studenti dozvěděli, jak v praxi
fungují moderní metodiky vývoje, i jak efektivně komunikovat
se zákazníky z různých kultur
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pomocnou ruku čtrnácti neziskovým organizacím na Hradecku, Pardubicku a Olomoucku.
Záběr organizací a aktivit byl
opravdu široký – od dětského
domova či vzdělávacího zařízení
pro žáky s tělesným postižením
po kulturní památky a chráněné
krajinné oblasti. V návaznosti
na letošní úspěch a ohlas mezi
zaměstnanci se dobrovolnické

2013 přiložili ruku k dílu při
podzimní údržbě prostor v olomoucké zoologické zahradě.
Vloni padlo rozhodnutí na spolupráci s Nadací pro záchranu
a obnovu Jizerských hor, kdy zaměstnanci vynosili těžký materiál pro údržbu cest v nepřístupném terénu v okolí Holubníku
a Ptačích kup. Když se v loňském
roce počet dobrovolníků přehoupl přes stovku, nebylo jednoduché najít jedinou organizaci, která by byla schopná v jeden
den dát práci takovému množství lidí. Proto se v GMC Software rozhodli pojmout iremní
dobrovolnictví jinak – vyhlásili
září měsícem dobrovolnictví
a umožnili zaměstnancům, aby
si sami stanovili, kterou organizaci podpoří a jak bude jejich
podpora vypadat. O tom, že se
tento nápad osvědčil a byl zaměstnanci nadšeně přijat, hovoří Kateřina Chvátalová, HR
Manager z GMC Software: „Zaměstnanci se domlouvali sami
mezi sebou, nejednalo se o akci
organizovanou HR, pouze jsme
ji zastřešili a plně podpořili.“
Za vše mluví letošní rekordní
účast sto třiceti tří zaměstnanců, kteří na jeden den podali
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získala mezi studenty velkou
oblibu, o čemž svědčí i její prvenství v rámci Královéhradeckého kraje ve studentské anketě
o nejžádanějšího zaměstnavatele The Most Desired Company
2014 a 2015.
Podpora studentů a absolventů je již v GMC Software zavedenou aktivitou. Nově letos společnost GMC Software podpořila
sdružení Czechitas, jejichž cílem
je vzdělávat a inspirovat ženy
a holky ve světě IT, a společně
zorganizovaly ve prostorách GMC
Software celodenní workshop
na téma „Tvořím web“. Základy
tvorby webu si pod vedením lektorek a lektorů Czechitas prakticky vyzkoušelo na třicet zájemkyň
s různou úrovní znalostí včetně
úplných začátečnic.
DOBROVOLNICKÉ DNY
Již čtvrtým rokem věnuje
společnost GMC Software jeden
pracovní den svých zaměstnanců v roce na podporu neziskových organizací působících v regionu. Vše začalo v roce 2012,
kdy se čtyřicet dobrovolníků
vydalo na pomoc do Krkonošského národního parku, kde pomohli se správou cest a úklidem
klestu po těžbě v lese. V roce

dny ponesou ve stejném duchu i v příštím roce. „Nadšení
účastníků dobrovolnických dnů,
zklamání těch, kterým letos
účast z různých důvodů nevyšla
a jejich dotazy, zda bude možné pomoci příští rok i jindy než
v září, nám potvrdily, že koncept
dobrovolnických dnů jsme zvolili správně“, spokojeně dodává
Kateřina Chvátalová.

