Zdrowa energia
Do każdego celu można dojść wolno lub szybko. My
preferujemy tą drugą opcję dlatego dwoimy się i troimy,
a nawet wyciskamy, żeby każdy z naszych kolegów czuł
się świetnie.
Co umożliwia dobrą kondycję i świetne samopoczucie?
Oto nasza recepta!

W zdrowym ciele zdrowy duch
Wyciskamy soki ze świeżych owoców i warzyw. To taki ekspresowy rodzaj transportu nie zniszczonych ludzkim działaniem witamin, minerałów i enzymów. Marchew i jabłka – te produkty są z nami przez cały rok,
CODZIENNIE. Dodatkowo nasz firmowy „warzywniak” dostarcza owoce i warzywa sezonowe. Jednym
słowem, to około 1660 kg owoców i warzyw lub ponad 3000 szklanek świeżo wyciśniętego soku miesięcznie! Od ciebie zależy czy chcesz je schrupać czy wycisnąć

Świeżo wyciskane soki to nie wszystko!
Paliwem do działania nie są tylko soki. Wiemy o tym dobrze ;) Większość z nas nie potrafi się obejść bez porannej kawy. W kuchniach znajdziesz więc ekspresy ciśnieniowe, które zaparzą taką kawę jak lubisz. Do tego
spory wybór herbat, soków i dodatków do napojów… oraz wygodne kanapy. Enjoy

Wspieramy rozwój
kompetencji
Innowacyjność to cecha determinująca rozwój kariery
w Ailleron. Uczestniczymy w ciekawych, różnorodnych
i pełnych wyzwań projektach. Aby jak najwięcej czerpać
z każdego z nich, dbamy o rozwój swoich umiejętności
merytorycznych i personalnych, nie zapominając
o dobrym samopoczuciu.

Mikroczwartki
Co czwartek zbieramy się wspólnie przed TV, aby wziąć udział w webinarach. Wspólnie przyswajamy
nową wiedzę i od razu konfrontujemy ją z naszymi doświadczeniami, prowadząc - niejednokrotnie długą
- dyskusję.
A co oglądamy? Różnie, bo różne są nasze potrzeby. Przykładowo zaczynamy programistycznie z „Tackling
Complexity in the Heart of Software” czy „One Hacker Way”, aby trochę wyjść poza kod w „Nie koduj, pisz
prozę - lingwistyczne techniki wychodzące poza Clean Code”. Każdy znajdzie coś dla siebie!

Ale to nie wszystko
Różnorodne zadania, ambitne projekty i realne opcje rozwoju to coś, czego poszukujesz? Zapewniamy
znacznie więcej szkoleń dla pracowników. Gdy do nas dołączysz, będziesz mógł skorzystać m.in. ze
wspomnianych już Mikroczwartków oraz Akademii Ailleron. Wymieniamy się również wiedzą w Centrach
Kompetencji, Klubie PMa i na Open Space. A dla naszych dzieci mamy rewelacyjną Akademię Scratch.

