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česká IT společnost – Praha, Brno, NY

28 let na trhu

300+ zaměstnanců

technicky orientovaní zaměstnanci

stabilní hospodářské výsledky
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nábor IT pozic stále těžší, téměř nulová nezaměstnanost, velká 
poptávka, konkurence IT firem, nedostatek kandidátů a boj o ně

16+ pozic, IW/noví zaměstnanci za posledních 5 měsíců: 96/39, Java 
programátoři 8/3, vedoucí již flexibilnější

rizika: ohrožení některých z našich klíčových projektů, velká zátěž na 
stávající zaměstnance – riziko jejich odchodu
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Nábor



proč? získat nové zaměstnance, posílit brand OKčka

cílovka? studenti/absolventi, FIT ČVUT, Matfyz aj.

jak? hravou formou představit společnost, zajímavé projekty a šikovné 
kolegy, dělat věci jinak/nově, zaujmout studenty /absolventy, odlišit se od 
konkurence, představit naše projekty, zahrnout do projektu vedoucí 
pracovníky, pozvat studenty a zájemce k nám do firmy

tým? 2 manažeři vývojových týmů, HR oddělení, marketing

kde? 3 různé akce 1 téma: 

Co@FIT kariérní veletrh → UnIT – Best Prague, team coding competition
→ workshop OKsystem
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Získej bitcoiny…anebo job



3 programátorské logické úlohy - složité, řešení na několik dní
1. simulace skládání Rubikovy kostky, miliony možností, vymyslet řešení, jak co 
nejsofistikovaněji vyřešit úlohu v reálném čase, řešitel automaticky získá privátní klíč
2. zašifrovaný text, jaký útok použít aby text rozšifrovali, zašifrovaný text je privátní klíč
3. čtverec papírový, spousta čísel 23*23 papír zkusit zpřehýbat, v rámci programu, možností 
miliardy, aby získali přeložený papír dle zadání

speciální webová stránka se zadáním - instrukce, kontakty, nápovědy – hinty

info o soutěži ústně na konferencích, na plechovce, letácích, sociálních sítí

první úspěšný řešitel si převede bitcoiny v hodnotě 10K, 10K a 20K Kč.

úlohy byly nelehké - vyřešeny v řádech desítek hodin
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Zadání úlohy – bitcoiny v hodnotě 40 000 Kč 
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Baví tě programování? Zajímají tě kryptoměny?

Troufneš si na řešení nelehkých programátorských/logických úloh?

Chceš se naučit něco nového/hledáš startovací pozici ve své 
kariéře/přivýdělek při studiu?

Seznam se s… máme inspirativní lídry, zajímavé projekty, nejmodernější 
technologie, jsme flexibilní a fajn parta….

Zkus vyřešit úlohu, vyhrát bitcoiny za 40 000 Kč, přijď k nám na 
workshop, nebo jen kafe..
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Co jsme komunikovali se studenty



1/2018 komunikace a odsouhlasení projektu s vedením  

(HR + vedení)

1/2018 vytipování vedoucích a rozpracování projektu 

(HR + manažeři + marketing)

2/2018      detailní popis a fáze projektu 

(HR + manažeři + marketing)

20.3.2018   Co@FIT – kariérní veletrh

10.4.2018   UnIT – Týmová kódovací soutěž a veletrh IT

25.4.2018   workshop „Jak fungují bitcoiny“ 1. běh

20.6.2018       workshop „Jak fungují bitcoiny“ 2. běh
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Časový harmonogram projektu:



Náklady na 3 akce: 
výhra celkem – 3 soutěže o bitcoiny za 40 000 Kč 
účast na CO@FIT v rámci ročního členství 50 000 Kč
účast na UnIT 30 000 Kč
brandované plechovky 24 200 Kč
letáky 1 000 Kč
Roll-up Bitcoiny – 1 000 Kč
celkem: 146 200 Kč

Personální náklady:
2 vedoucí pracovníci – cca 6 MD

HR oddělení + marketing – 12 MD
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Náklady



zapojení vedoucích pracovníků - ↑ zapojení ↑motivace ↑ spolupráce s HR 

prezentace na sociálních sítích - FB, LinkedIn, Twitter, web

nové kontakty: 50 studentů

workshop: přihlášeno 14 studentů

na UnIT nás studenti již poznávali

zájem o částečný úvazek : 4 JAVA programátoři

rozvoj našich zaměstnanců – účastnili se také

připravujeme další workshopy

10

Výsledky
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Co@FIT 20. 3. 2018 ČVUT
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UnIT – 10. 4. 2018



13

Workshop Bitcoin - 25. 4. 2018
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….pokračujeme….Co@FIT 23. 10. 2018 ČVUT



….děkuji za pozornost

Ing. Eva Vodenková

personální a provozní ředitelka

vodenkova@oksystem.cz


