Pracuj z Plzně
pro celý svět

Jsme průvodci výrobních
a logistických firem při zavádění
Průmyslu 4.0 do praxe.
Vyvíjíme software, konzultujeme a zefektivňujeme
firemní procesy našich zákazníků tak, aby byli připraveni
na digitální transformaci.

Dávno nejsme pouhý start-up, už nás jsou více než dvě stovky.
Rosteme rychle, ale naši kulturu zachováváme.

Pracujeme na projektech pro zákazníky po celém světě.
Z Plzně vytváříme řešení pro globální hráče.

Hodnoty jsou pro nás alfou i omegou fungování.
Jsi na tom stejně? Přečti si o těch našich!

Lidé
Jsme si blízko
Práce pro nás není jen o práci. To, že jsme sehraný tým, je vidět
i na dodaných projektech. Přátelský přístup je samozřejmostí
a stavíme na něm i u zákazníků. Zajímáme se o lidi kolem sebe.
Rádi se obklopujeme těmi, kteří nás inspirují, rozvíjejí a dobře se
s nimi spolupracuje.

Profesionalita
Stavíme na znalostech a zkušenostech
Rádi propojujeme, obohacujeme a koukáme za rohy.
Na problémy se díváme komplexně, a tak je i řešíme.
Jak zákazníci, tak kolegové v nás mají důvěryhodného
partnera, od kterého si nechají poradit a respektují jeho názor.

Podpora
Když můžeme, pomůžeme
Nonstop podporu nemají jen naši zákazníci, můžeme se
na ni spolehnout i mezi sebou, v čemkoliv. Abychom dokázali
co nejlépe pomoci, jsme zvyklí naslouchat, ptát se a vysvětlit
naše stanoviska. Nekopeme za sebe, ale za výsledný přínos.

Otevřenost
K názorům čelem, k mlžení zády
Na komunikaci a spolupráci stavíme pevné vztahy. Nemlžíme,
nepolitikaříme a nebojíme se uznat chybu. Když si něčím
nejsme jisti, zeptáme se. I zákazníkovi ale dokážeme říct ne,
pokud to nedává smysl. Každý názor pro nás má hodnotu a je
vyslyšen, prostor pro dialog je pro nás naprosto zásadní.

Flexibilita
Stavíme na různorodosti
Nebojíme se věci měnit a přizpůsobovat, je to naopak naše
klíčová vlastnost. Ze změn se nehroutíme, učíme se z nich.
Abychom dokázali být maximálně flexibilní, neustále se
rozvíjíme, hledáme nové a efektivnější cesty a nebojíme se
zpochybnit nefungující.

Důvěra
Svobodu vyvažujeme zodpovědností
Stavíme na vzájemné důvěře a respektu. Víme, že je jen na nás,
jestli si je získáme, a děláme pro to maximum. Důvěru v nás
vloženou oplácíme osobní odpovědností a touhou vždy dodat
něco navíc. Zakládáme si na tom, že jsme féroví, a to samé
očekáváme i od ostatních.

Práci nám ulehčují
nové kanceláře
U zákazníků zefektivňujeme procesy,
v našich kancelářích podmínky pro práci.
Najdete nás v Plzni v Hamburk Business
Center, kde máme dvě patra navržená
přímo na míru našim potřebám.
Máme „activity based office“, takže
každému typu práce odpovídá správný prostor.
Odpočíváme v naší kavárně s luxusním
výhledem, soustředíme se v tiché zóně
a pro kyslík a slunce chodíme na terasu.
V kancelářích jsme si blízko, protože i v rámci
projektů úzce spolupracujeme. Kolem této priority
se točí celý náš pracovní den! Každý z nás má
vymazlené pracovní místo. Ergonomickou židli
a stůl, kde může pracovat i „na stojáka“ doplňují
polstrované šuplíky, takže si kolega může
kdykoliv přisednout!

Individuální
přístup

Abys byl brzy
jako doma

Pořád se
něco děje

O své cestě
rozhodni ty

Nenacpeme tě do tabulky,
vzdělávání a benefity
plánujeme společně.
Očekáváme ale, že budeš
nově nabyté dovednosti
ihned aplikovat a posouvat
se dál.

Od začátku chceme,
aby se nováčci zapojili
do projektů. Je běžné,
že během prvních měsíců
už budeš spolupracovat
přímo s vedením firmy
a zakladateli Aimtecu.

Rádi poznáváme nové lidi,
setkáváme se s veřejností.
Organizujeme vlastní
#AimtecHackathon,
konferenci Trends in
Automotive Logistics
a cyklo závod Aimtec
Open Race.

Díky tomu, že na jednom
místě spojujeme širokou
škálu expertů, můžeš
se posouvat i mezi týmy
v rámci firmy. U nás se
prostě neztratíš!

Pomohli jsme zrychlit zásobování Škodovky

„Využitím on-line dat, vhodnou metrikou a motivací jsme zvýšili
celkový výkon logistiky o 40 %.“
Michal Horáček, ředitel logistiky, ŠKODA TRANSPORTATION a.s.

Jak vypadají
naše projekty?

Cílem projektu bylo umožnit rychlý a spolehlivý přehled o stavu zásob,
pohybu materiálu a zrychlení celého logistického toku. Díky použití DCIx
jsme eliminovali prostoje, systém jsme napojili na stroje, což umožnilo
všechny procesy sledovat v reálném čase on-line.

„K tomuto projektu nás přivedla již dřívější spolupráce
se ŠKODA TRANSPORTATION, kdy zákazník díky DCIxMES
odhalil, že nejčastějším prostojem je čekání na materiál ze skladu
a na manipulační techniku. Dalším projektem implementace
skladového hospodářství DCIxWMS jsme zrychlili a zpřesnili proces
zásobování výroby, a Škodovce jsme tak dodali komplexní řešení.“
Daniel Choc, Senior Business Consultant, Aimtec

V závodu Alfmeier jsme rozjeli hned několik systémů
„Ukázalo se, že implementace ERP systému SAP zároveň
se zavedením systému pro řízení intralogistiky do produktivního
provozu může proběhnout i naprosto bezproblémově a hladce.“
Thomas Schmidt, SAP Process Organisator, Alfmeier CZ

Pomáhali jsme zavést Sappy společně se SAP ERP od třetího dodavatele,
což není lehký úkol. Aimtec nakonec při implementaci SAP systému plnil
jak roli projektovou, tak i konzultantskou. V Číně na nás čekaly i další
výzvy v podobě dvou hal pod jedním SAP systémem nebo zavedení
čínských znaků na skenery a tiskárny Zebra.

„Výzvou byla i jazyková bariéra, většina čínského týmu nemluvila
anglicky. Po osmi měsících intenzivního školení (které nám
komplikoval právě jiný jazyk) se ale ukázalo, jak zodpovědně
a příkladně se Číňané k projektu stavějí. Udělali přesně to, co jsme
je během školení naučili. Nejspíš právě proto šlo o jeden z našich
nejsnadnějších startů SAPu.“
Martin Bezděk, SAP Consultant, Aimtec

Přečti si víc o tom, co
děláme, v AIMagazine!
Se kterými technologiemi
budeš pracovat?

Články z oboru, zákaznické projekty a technologické
trendy na jednom místě.

Neznáš je? Nevadí, pro nás je důležitý tvůj zájem se je naučit.

A mnoho dalších...

aimtecglobal.com/AIMagazine

Technologie nás
prostě baví!
Promítají se do všeho, co děláme.
#AimtecLab
Naše laboratoř pro inovace, které budou řídit
budoucnost. V Labu pracují naši vývojáři ve
vyhrazeném čase na projektech, jako jsou digitální
dvojče, virtuální realita nebo robot Matylda.
#AimtecHackathon
Každoroční hackerský maraton, kam se
sjíždějí programátoři z celé republiky i naši
zaměstnanci. Doprovází ho technologické
přednášky a dětský program.
Hřiště inovací
Jednou za měsíc se v Aimtecu potkáme,
abychom probrali nejnovější technologie a trendy.
Sdílíme zkušenosti, učíme se a inspirujeme se
(často u sklenky vína po pracovní době).

Jak se u nás
Aimtečákům pracuje?

„Dělám to, co mě baví. Dělám to s lidmi, které to
baví. A děláme to proto, aby práce bavila i ty, pro
které ji děláme.“

Zeptali jsme se...

Vašek Sinkule, APS Consultant
„Pracovat při studiu jde v Aimtecu úplně
v pohodě. Díky flexibilní pracovní době jsem
si vždycky naplánoval čas tak, abych stihl vše
do školy a abych měl i volný čas pro sebe.“
Michal Drda, Integration Developer

„Díky tomu, že má Aimtec zákazníky z celého
světa, během čtyř let jsem se pracovně podíval
na pět kontinentů a využil tak své znalosti v
globálním měřítku.“
Honza Herejk, APS Consultant

„Na Aimtecu se mi líbí, že vidí věci v širším
kontextu a udržuje know-how pod jednou
střechou, takže mohu spolupracovat na řešení
problému s odborníky napříč celou firmou.“
Mathilda Kačánová, SAP Consultant

Staň se také Aimtečákem

kariera.aimtecglobal.com

Sleduj naše sociální sítě

