Jsme transparentní a otevření, s námi vždy víte,
na čem jste. Nemusíte luštit, kdo jsme, co nás
vystihuje ani co je pro nás důležité.
Nejsme žádná tajenka... jsme řešení.

Jsme ryze česká IT firma s jedním majitelem, na trhu od roku
1993. Zabýváme se vývojem ICT systémů a technologií.

Naše vize
Jsme dospělá česká firma, která si vzala za své kultivovat IT business prostřednictvím
svých zaměstnanců, produktů a služeb. Stavíme na dlouhodobé spolupráci podpořené hodnotami integrita – transparentnost – poctivost, a to při osobním nasazením
každého z nás.

Naše řešení pro naplnění této vize
•• Na nic si u nás nehrajeme – U nás můžeme být sami
sebou.

•• Příjemné a přátelské prostředí – Všichni si ve firmě
tykáme. Složité procesy ani hierarchii u nás nenajdete.
•• Skvělý tým – Kamarádi, kteří si vzájemně pomáhají
a najdou si čas užít si legraci.
•• Zapálený majitel – Roberta potkáváme v kanceláři
každý den, zajímá se o to, co děláme. Víme, že ho práce těší.

•• Volná pracovní doba – Pracovní dobu je možné
přizpůsobit svému rytmu a potřebám.
•• Možnost věci ovlivnit – Je zcela běžné přicházet
s nápady, dotazy či připomínkami a věci měnit k lepšímu.
•• Věříme si – Umíme se pochválit. Za chyby se
nestydíme, učíme se z nich.

TEST Tvé kompatibility s námi
To nejsem já
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To jsem já

Jsem poctivý/á. Dělám věci co nejlépe a svoje sliby plním.

To nejsem já
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To jsem já

Jsem transparentní. Umím přiznat chybu, umím si říct co
se mi líbí/nelíbí a co potřebuji.

To nejsem já
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To jsem já

Vždy jednám s respektem.

To nejsem já
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To jsem já

Jsem pracovitý/á. Nemám rád věci nedokončené.

To nejsem já
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To jsem já

Práce mě baví. Problémy mě nerozhodí.

To nejsem já
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To jsem já

Vím, že se stále je co učit.

To nejsem já
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To jsem já

Na svou práci jsem hrdý/á, i když někdy to nedám tolik najevo :)

Tvoje řešení (výsledek testu) 0 - 7 Každý jsme nějaký, není dobře ani špatně | 8 - 14 Možná se potkáme někdy jindy | 15 - 22 Pojďme to zkusit | 23 - 35 Jak to, že u nás ještě nejsi?

StringData v číslech
90

kolegů a kamarádů

50

klientů
a dlouhodobých
partnerství

108

mil. rostoucí roční
obrat společnosti

Benefity
Týden dovolené navíc

Pracovní volno
(placené i neplacené) nad rámec dovolené
pro ty, kteří po letech práce na projektech
potřebují načerpat nové síly.

Společné zábavné akce
plné dobrodružství a nových zážitků.

Příspěvky na stravování

Benefitní kafetérie v hodnotě
14.000,- Kč
ročně na odpočinek, zdraví a vzdělávání.

Firemní tarify
s neomezeným voláním a 1,5 GB mobilních
dat zdarma.

Možnost bezúročné
a bezúčelové půjčky.
Sprchu na pracovišti

Fajn kanceláře
s výbornou kávou.

Proč pracovat u nás
Společně chceme kultivovat IT svět.

Máme definovány základní principy a postupy,
ale jinak máme v mnoha ohledech svobodu
nastavovat věci tak, jak potřebujeme.

Pracujeme na zajímavých projektech u stálých
klientů a pronikáme do jejich světa
a skutečných potřeb.

Vedení se vždy snaží zajistit co nejlepší
podporu pro jednotlivé týmy i zaměstnance.
Důležité otázky řešíme společně.

Každý má u nás příležitost pro seberealizaci.
Má možnost učit se a získat zkušenosti v oblasti
různých technologií a SW produktů pro banky
i jiné velké instituce.

V čem pracujeme
U nás se potkáváme s
•• Programovacími jazyky: PHP, JAVA, JAVA SCRIPT , PYTHON,
C++, C#, JAVA SPRING ,…
•• Frameworky: JAVA SE, JAVA EE, JAVA SPRING, HIBERNATE,
GWT, Nette, ANGULAR,…

•• Databázemi: Oracle, MSSQL, …
•• Aplikačními servery: Tomcat, TomEE Plus, Glassfish,
WAS CE a jiné, …
•• Verzováním: GIT Lab, SVN, Mercurial,…
•• Převážně nástroji od Jetbrains.

Miloslav Laštovička

Michal Drozd

COO

Programátor

„…A stále (možná čím dál ve větší míře) dostávám výměnou za to,
co dávám, zpět od firmy to, co očekávám. Smysluplnou práci, možnost
realizovat se, supr lidi okolo a odpovídající ocenění….“

„…Taky mě těší vidět směr, kterým
se vydáváme, kde jsme a co jsme
za sebou zanechali…“

Tomáš Macík
Programátor

Petr Aubrecht
Programátor
„…když klient napíše, že jsou uživatelé
našeho systému spokojeni, že oceňují,
že mohou věci řešit přímo se mnou,
a když na konci poděkují, tak to patří
k těm nejhezčím okamžikům, které
jsem zažil…“

Honza Lachman
Manažer zvyšování kvality
IT služeb
„…Prima lidi, kolegové, se kterými
si mám co říct a nejsou jen anonymními tvářemi, majitel, který mi svou „normálností“a lidskostí, tu hezkou řádku
let, stále dokazuje, že v této firmě
má smysl být…“

Jirka Gróf
Vedoucí realizací
„…Nestalo se mi, že bych nenašel
u někoho s kolegů podporu v případě problému. Další plus je, že i když
se s kolegy vidíme každý den, ještě
spolu rádi zajdeme na pivo…“

StringData s.r.o.
Antala Staška 510/38 | 140 00 Praha 4 | Česká republika
+420 266 772 600 | info@stringdata.cz | www.stringdata.cz

„…Jsou to lidi. Lidi kolem mně, kteří
se nesnaží dělat věci jako pracovní povinnost, ale jako vizitku svého umění…“

Kristýna Poniková
HR specialista
„U nás máme obrovskou výhodu a tou
je, že pokud máte problém a chcete
ho řešit, pak jsou pro vás dveře vždy
otevřené a se zpětnou vazbou se opravdu pracuje.“

Veronika Bradová
Projektový manažer
„…Díky této společnosti jsem stále tou
motivovanou osobou, která se hodlá
postavit každé výzvě a která tyto výzvy, díky svému zaměstnavateli, dostává a má důvěru je pokořit.“

