Dostanu notebook?/Můžu dělat homeoffice (z domu)?
Většina týmů tenhle benefit poskytuje. Homeoffice ti pravděpodobně nepovolí
hned první týden - musíš se trochu zapracovat. Nejvíce ale záleží na týmu, do
kterého se hlásíš a domluvě s nadřízeným, neboj se zeptat na pohovoru.
Jak často musím být v práci?/Musím chodit do školy, je to
problém?/Můžu si dát od práce pauzu na delší dobu?
Můžeš pracovat maximálně 20 hodin týdně. Jestli budeš mít opravdu každý
týden maximum, nebo si dáš některý týden třeba úplné volno, je čistě na tobě
(a na tom, jak se domluvíš s týmem a manažerem). V týmech, kde se pracuje
na směny, si pak směny domlouváš dopředu, podle toho, jak se ti to hodí.
Zaujala mě pozice, ale nesplňuji všechny požadavky, co teď?
Nevadí. Pošli nám životopis nebo LinkedIn profil. Podíváme se na tvoje
zkušenosti, znalosti a schopnosti - jestli se nám budeš líbit, vše podstatné tě
doučíme. Nebo ti třeba nabídneme jinou pozici.
Jaké budu mít benefity?
Kromě platu dostaneš taky stravenky (za každé 4 odpracované hodiny jednu).
Můžeš se účastnit Tieto akcí, nebo nejrůznějších školení a kurzů. Mimo to
máš volný vstup do posilovny v budově Tieto.
Můžu v Tieto psát bakalářku/diplomku/chodit na praxi?
Do Tieto můžeš nastoupit buď na stáž, nebo přímo na praxi. Pokud si
domluvíš téma a konzultanta se svým manažerem, není s jakoukoliv
akademickou prací problém.
Je možnost po stáži pokračovat na plný úvazek?
Samozřejmě! Pokud se ty i tým shodnete, že vám spolupráce vyhovuje, je
plný úvazek jasná volba. Spousta týmů přijímá stážisty přímo s cílem nabrat
je později na plný úvazek. Více než polovina (v Brně dokonce 70 %) stážistů
pak v Tieto zůstane.
Jak probíhá přijímací pohovor?
Nejdřív se ohlásíš na recepci a vysvětlíš, za kým jsi přišel (zapamatuj si
jméno člověka, který s tebou bude komunikovat emailem). Potom dostaneš
návštěvnickou cedulku se svým jménem a účelem návštěvy. Pohovoru se
bude účastnit někdo z HR a taky nejméně jeden manažer týmu, do kterého se
hlásíš. Většinou tam nebudeš jediný uchazeč - přijímací řízení je vedeno i
jako assesment center. Přímo na pohovoru se pak nejdřív představíš a něco
málo o sobě řekneš, pak většinou pracujete s dalšími uchazeči v týmu na
nějakém úkolu. Taky dostaneš vlastní úkol, nad kterým se zamyslíš v klidu
doma. Po skupinovém pohovoru tě čeká nejméně ještě jeden face-to-face

pohovor - tedy jen ty, někdo z HR a tvůj budoucí manažer. Otázky se mohou
týkat tvých předchozích zkušeností, školy, časové flexibility, atd. Taky
zkusíme, jak dobře umíš anglicky.
Jaké možnosti rozvoje kariéry mám?
Můžeš se posouvat v rámci jednoho týmu - dostávat zajímavější a složitější
úkoly, více zodpovědnosti,… Nebo můžeš třeba přejít do jiného týmu, na
zcela jinou pozici. Po nástupu na plný úvazek jsou pak kariérní možnosti
samozřejmě širší.
Můžu pracovat na dálku ze zahraničí?
Platí to samé, co u možnosti homeoffice: je třeba nejdřív práci porozumět a
zvládnout ji samostatně. Ale jinak je finální rozhodnutí na tvém manažerovi,
takže se zeptej.
Jak vypadají první týdny v práci?
První týden nástupu tě čekají tzv. induction days - budeš do Tieto docházet
na školení, které budeš mít společně se všemi, kteří nastupují daný měsíc, a
které ti ukáže základy fungování v Tieto. Pokud je tvoje pozice technická,
čeká tě taky technické školení. Poslední den se seznámíš s týmem a začneš
pracovat. Neboj, dostaneš přiděleného “tutora”, který ti se vším pomůže. S
otázkami a problémy týkajícími se stáže se pak můžeš obracet i na
studentskou komunitu.
Tieto je jen v Ostravě, ne?
Ne, na některé pozice se můžeš hlásit i do Brna. Výběr je sice omezenější,
ale zato si užiješ výhody rodinného prostředí - v Brně je nás jen kolem stovky.
Co když jsem kuřák/vapuju?
V budově se samozřejmě kouřit nesmí, ale za to, že si odskočíš na pět minut
na cigaretu, ti rozhodně nikdo hlavu neutrhne. To samé platí pro e-cigarety a
jiná podobná zařízení.
V jakých jazycích budu muset pracovat?
Převážně v angličtině - to je firemní jazyk. S českými kolegy budeš ale mluvit
samozřejmě česky. Například na Service Desku pak mohou být vyžadovány i
jiné jazyky, jako například němčina nebo finština. Záleží, jaká pozice tě
zajímá.
Zapadnu do týmu, i když jsem stážista?
V týmu tě budou brát jako sobě rovného, v Tieto si navíc všichni tykáme,
takže to bude jednodušší. Pracovní vztahy si pak můžeš významně vylepšit,
když budeš poctivě pracovat a ostatní se na tebe budou moci spolehnout.

