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GMC Software Technology inspiruje
svět (nejen) svým softwarem
„Ajťáci“ z Hradce dávají šanci absolventům, maminkám s dětmi i nadačním projektům

GMC Software Technology
vyvíjí aplikace, které
pomáhají předním světovým
bankám, pojišťovnám
a dalším velkým koncernům
rychle a efektivně
vytvářet dokumenty
pro jejich klienty
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V posledních čtyřech letech společnost GMC Software Technology bezkonkurenčně vede žebříček Zaměstnavatel regionu pro
Královéhradecký kraj. V roce
2011 se umístila na 3. místě v celostátní kategorii Progresivní
zaměstnavatel roku. Sama si
však nejvíce cení toho, jak ji vnímají její vlastní zaměstnanci. Ti
ji v letech 2012 a 2014 svým hodnocením vyzdvihli na přední
příčky v kategorii malých a
středních společností prestižní
nezávislé studie Best Employers.
Proč je společnost v očích svých
zaměstnanců tou nejlepší volbou?
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Podpora profesního
růstu
GMC Software Technology je původně švýcarská společnost, která se zabývá vývojem softwaru
pro návrh, kompozici a produkci
personalizovaných dokumentů v
oblasti komunikace firem se zákazníky. Od roku 1998 má své vý-

vojové centrum v Hradci Králové (a od roku 2004 i v Olomouci) a
dohromady zaměstnává více než
230 lidí. Jádro vývoje tvoří týmy
programátorů, testerů a UX specialistů; s již vyvinutými aplikacemi poté pracuje tým technické
dokumentace, školitelů, odborných konzultantů a oddělení zákaznické podpory. Vydatnou
podporu poskytují vývoji též
týmy administrativy, kontroly
kvality a ICT. Ať už působíte na
jakékoli pozici, vždy pracujete v
tvůrčím, motivujícím a přátelském prostředí s kvalitním technickým zázemím, jež nabízí moderní technologie a metody vývoje.

Šance pro absolventy
i maminky
V GMC Software Technology vycházejí vstříc i těm, kterým zůstávají dveře ostatních společností často zavřeny, a to absolventům nebo ženám na rodičovské dovolené. Zaměstnanci neváhají sdílet své postřehy a zkušenosti se studenty ještě dříve,
než opustí školní lavice, a to pořádáním akcí ve spolupráci se
spřátelenými institucemi, jako je
studentská organizace AIESEC
nebo Univerzita Hradec Králové.
Jednou z takových akcí je Barcamp HK, která otevírá zájemcům z řad studentů i veřejnosti
možnost slyšet zajímavé lidi z oblasti IT a webových technologií.
„Za všechno se platí a za znalosti
zvlášť. Proto se snažíme zprostředkovat studentům a lidem,
které to zajímá, přednášky, tipy a
workshopy zdarma,“ říká Kateřina Chvátalová, HR manager. V
rámci akce AIESEC Academy se
studenti mohli z úst zaměstnanců GMC Software Technology
dozvědět, jak napsat životopis a
připravit se na pohovor či jak vypadá uživatelská přívětivost
(nejen) v IT praxi. V rámci spolupráce s Fakultou informatiky a
managementu firma vloni hostila nejlepší studenty fakulty, kteří mohli své projekty odprezentovat přímo na půdě GMC Software Technology a při té příležitosti se podívat, jak to ve vývoji softwaru chodí. Není divu, že
ve studentské anketě o nejžádanější firmu (The Most Desired

Company), která mapuje představy studentů vysokých škol o
jejich budoucím zaměstnavateli,
se v roce 2014 umístila firma
GMC Software Technology v
Královéhradeckém kraji na prvním místě.

V GMC Software Technology
nezapomínají ani na ženy na rodičovské dovolené či s malými
dětmi a umožňují jim pracovat na
částečný úvazek. „Sladění pracovního a rodinného života našich zaměstnanců je pro nás dů-
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ležité,“ říká Kateřina Chvátalová, HR manager. Celé rodiny zaměstnanců se pak mohou každoročně
setkat
na
zábavněsportovním dětském dnu nebo na
divadelním představení pro děti
s doprovodnými akcemi.
Zdravotně nebo jinak znevýhodnění uchazeči se do firmy nehlásí, proto se firma snaží tento
„handicap“ vynahradit alespoň
tím, že při organizaci firemních
akcí spolupracuje s cateringovými společnostmi, které znevýhodněné lidi zaměstnávají.

Zodpovědnost
vůči okolí

ZAMĚSTNANCI společnosti GMC Software Technology přiložili ruku k dílu při obnově cest, zábran proti jejich erozi
i odvodňovacích rýh a vynosili materiál (prkna, latě, ale i čtyřmetrové trámy) na potřebná místa v těžko dostupných oblastech Holubníku a Ptačích kup v Jizerských horách. Foto: archiv
ných zaměstnanců. Ti nelení
vstát od svých počítačů, hodit na
sebe montérky a vyjít do terénu
vstříc tvrdé dřině.
Pomohli tak Správě Krkonošského národního parku při úklidu klestu po těžbě v lese a prořezávání cest, což dále umožní při-

rozenou obnovu lesa. V olomoucké ZOO odpracovali při úklidu a
úpravě pozemků v součtu úctyhodných 320 hodin.
V loňském roce padla volba na
spolupráci s Nadací pro záchranu a obnovu Jizerských hor. Zaměstnanci přiložili ruku k dílu

při obnově cest, zábran proti jejich erozi i odvodňovacích rýh a
vynosili materiál (prkna, latě, ale
i čtyřmetrové trámy) na potřebná místa v těžko dostupných oblastech Holubníku a Ptačích kup.
Na úspěch dobrovolnických akcí
firma plánuje navázat i letos.
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Zaměstnancům GMC Software
Technology není lhostejné ani životní prostředí. S naprostou samozřejmostí ve firmě třídí opad
(papír, plasty i drobný elektroodpad) a dbají o to, aby společnost svou činností životní prostředí nezatěžovala, o čemž svědčí i loňské udělení certifikace
podle standardu ISO 14001 Environmental management. Protože
hodně zaměstnanců bydlí v
Hradci Králové a okolí, často dojíždějí do práce na kole. K bezpečné a pohodlné úschově kol během pracovní doby firma zabezpečuje provoz přilehlé kolárny.
V GMC Software Technology
rovněž cítí potřebu pozitivně
ovlivňovat komunitu a prostředí,
ve kterém působí, a proto již třetím rokem v rámci svých obecně
prospěšných aktivit organizují
dobrovolnickou akci na pomoc
neziskovým organizacím. Nápady i rozhodnutí o tom, kam se více než stovka dobrovolníků vydá,
již tradičně přicházejí od samot-

