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Mileniáni….. 

Co to je proboha za divný spolek? 

Veronika Horáková/ Praha / 6. 4. 2017 / 
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Co si myslíme, že je dobré o nich 

vědět? 

TALENT NEROZHODUJE 

MINDFUL REVOLUTION 

DRIVE 

HAPPINESS AT  WORK 
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Až 30 hodin týdně on line 

Já já já 

Autenticita nad obsah 

 
Po kariéře nejdou, chtějí 

vydělat peníze 

Rychlost 
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Jak na to jdeme 
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Zákazy jsme vyměnili za povolení 

2 

1 
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Nábor  =  Rychlost 

Zkoušíme Motivaci jinak 
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 Jde nám o výsledek, nikoliv o odseděné hodiny v 

kanclu. Zrušili jsme zcela pevnou pracovní dobu. 

 

 Vytvořili jsme nové variabilní pracovní prostory s 

funkčními zónami pro lidi.  
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Hledáme pravou ruku IT náčelníka 

 
Velký IT náčelník kmene Air Bank hledá do projektové kanceláře svoji pravou ruku. 
Tvým úkolem bude vést do boje s výzvami IT vývoje 6 scrum masterů a 2 projektové 
manažery, kteří velí 50 bojovníkům.   
  
Mezi tvé dovednosti přednosti by měly patřit:  
 

        Umění vést své IT projekty maticově přes scrumy 

  

        Schopnost vystopovat nejlepší cestu k dobrému výsledku 
 

 Ochota věnovat se občas běžným řemeslným pracím kmene a zastoupit své 
IT bratry  
  

        Pronásledovat vytrvale sebedivočejší termín  
  

        Sokolím zrakem sledovat dění v IT  
  

Tvůj duch nechť je svěží a tvá hlava moudrá jako Google.   
 

Další detaily ulovíš u Venduly Sedláčkové, 731 637 155 nebo nám napiš  
na jdudotoho@airbank.cz (životopis netřeba).  
 
Howgh! 

 

  Neděláme AC 

 
Zkracujeme inzeráty 

 Na první dobou 

nepotřebujeme 

CV 

Ach ten 

nábor…. 
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 Opustili jsme formuláře a systémy v procesu hodnocení. 

 

 

  Snažíme se říkat věci, jak jsou. Energii dáváme do obsahu. 

 

 Část variabilní odměny může ovlivnit každý právě a pouze 

svými individuálními výsledky. A vyplácíme ji během roku. 

 Děláme program Periskop, kdy lze spolupracovat s jiným 

týmem, v rámci jiné oblasti/odbornosti a za odměnu. 

Motivace  jinak 
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Přeju vám hezký zbytek dne! 


