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Každému, kto sa v sobotu 8. decembra 2018 zastavil v T-Systems
Slovakia, sa naskytol nezvyčajný pohľad: v budove Cassovaru sa
v záplave balónov vznášali nielen naši zamestnanci, ich
rodinní príslušníci či priatelia, ale najmä tí, ktorým tie
balóny vykúzlili najväčší úsmev. Deti.

Deň otvorených dverí v T-Systems Slovakia

Ako to v najväčšej IT firme v Košiciach vyzerá …

V predvianočnom období sme sprístupnili priestory našej
spoločnosti rodinným príslušníkom a priateľom našich
zamestnancov. Bol to v poradí druhý ročník „Dňa otvorených
dverí“. Keďže priestory, v ktorých pracujeme, sú z
bezpečnostných dôvodov pred verejnosťou počas celého roka
uzavreté, rozhodli sme sa urobiť výnimku. Pozvali sme teda
všetkých tých, ktorí boli zvedaví, kde ich blízki trávia toľko

času, aby u nás strávili pár príjemných chvíľ a zistili, ako
to v najväčšej IT spoločnosti v Košiciach vyzerá.

Nudná prehliadka? Ani náhodou!

Priemerný vek zamestnanca našej spoločnosti je okolo 30 rokov.
Preto nie je prekvapením fakt, že je v našej magentovej rodine
množstvo malých detí. Deň otvorených dverí sme koncepčne
poňali tak, aby sa pritom naši najmenší nenudili. Okrem toho,
že sme utvorili okruh, po ktorom sa v spoločnosti sprievodcov
návštevníci prešli vybranými priestormi, jednotlivé
stanovištia sme ozvláštnili interaktívnymi aktivitami. Cieľom
bolo hravou a jednoduchou formou predstaviť našu spoločnosť a
jej fungovanie a poukázať na to, aké formy a metódy práce u
nás používame. Deti síce vedia, že ich rodičia pracujú s
počítačom, častokrát je ale náročné svoju náplň práce popísať
konkrétnejšie (a to nielen deťom!).

Pri zhliadnutí videa o spoločnosti mohli prítomní vidieť viac
priestorov firmy a zamestnancov pri ich bežnom pracovnom
fungovaní. Svoje vedomosti si všetci porovnali v súťaži
Kahoot, kde mali vyklikať odpovede na desať otázok. Následne
odhaľovali, aké heslo si má nastaviť „ITčkár“ na svojom
počítači alebo čo je potrebné na to, aby ste rozbehli autorobota. Na príklade pečenia palaciniek sme ďeťom ukázali, ako
u nás pracujeme pomocou scrum metódy. V posledných dvoch
aktivitách sa triedili fotky z podujatí v T-Systems a
súťažiaci stavali drevenú vežu, ktorá mala splniť všetky
striktné podmienky zákazníka. Týmto okruhom si prešli nielen
potomkovia našich zamestnancov, ale aj ich rodičia. Najstaršia
účastníčka mala 84 rokov.

Okrem aktivít spojených s obhliadkou priestorov sme pre

návštevníkov, ktorí práve neprechádzali okruhom, pripravili
ďalší sprievodný program. Počas celého dňa boli pre deti
otvorené tvorivé dielne a o zábavu sa postarali aj herci z
Divadla hudby, ktorí odohrali štyri predstavenia – naše deti
tak napríklad spolu so psíkom a mačičkou upiekli tortu „ako
svet“, zoznámili sa s Mášou a vtipným medveďom alebo so známou
dvojicou Maťkom a Kubkom.

Návštevníci neodišli naprázdno

Pozitívnou motiváciou k zapojeniu sa do aktivít bola pre deti
určite aj fiktívna mena nášho madžentového sveta, takzvané
„madženťáky“, ktoré si deti po skončení prehliadky vymenili v
madžentovom obchode za rôzne darčekové predmety. Neúnavní
„baloonisti“ nafúkali 674 balónov viditeľných vo všetkých
priestoroch akcie. Navyše, v kolese šťastia si každý mohol
vytočiť malý darček, zahádzať si s „cornhole“ do diaľky a
overiť tak presnosť svojho hodu či zatancovať si na „tichej“
diskotéke s možnosťou mixovania vlastnej muziky. Na záver si
každý účastník mohol urobiť vlastnú fotku, na ktorej vynikli
požičané rekvizity.

Ďakujeme organizátorom aj návštevníkom

Úprimné poďakovanie patrí všetkým kolegom, ktorí sa Dňa
otvorených dverí zúčastnili ako dobrovoľníci a pomohli tak s
organizáciou a chodom celého podujatia. Veľkým plusom je
video, ktoré vzniklo pod taktovkou organizácie Lemur. Lepšie
je ale raz vidieť, ako stokrát počuť – pozrite si krátky
zostrih Dňa otovrených dverí a a vypočujte si, čo si o tejto
udalosti myslia naši zamestnaci a ich ratolesti.

