Формуляр за кандидатстване
Кандидатура за категория: Най-добър HR проект на малко или средно предприятие
Компания

MM Solutions

Описание на кандидатурата
Предистория
Основният предмет на дейност на нашата компания – MM Solutions е разработване на
софтуер за камери на мобилни устройства (телефони, таблети, дронове, екшън камери,
автомобили и т.н). Тази дейност е свързана със знания и компетенции в различни области на
програмиране, хардуер, алгоритми за обработка на изображения. Профилите на служителите
ни не са сред масовите, което затруднява търсенето и наемането на нови такива, още повече.
През пролетта на 2017 г., осъзнавайки нуждата от алтернативен канал за търсене и наемане
на нови специалисти, създадохме MMS Star Camp – тренировъчен лагер за начинаещи
програмисти.
MMS Star Camp е обучение по програмиране с 8 издания за 3 години. До момента Camp-a е
обучил 50 служители на Компанията, което прави една четвърт от числения й състав.
Предимствата на „тренировъчния лагер“ са: малка група участници, топ лектори,
индивидуален подход, интензивно обучение, включващо освен теория и много практически
задачи, хардуерни работилници, отворени срещи с мениджърския състав на MM Solutions. От
самото начало по отношение на лекторски състав се доверихме на консултантския IT
колектив на MNKnowledge, с който изградихме устойчиви партньорски отношения.
Създадохме наша формула за успешно обучение на начинаещи програмисти с ясната цел да
станат служители на Компанията.
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В продължение на добрите практики и увереността от резултатите на обученията по
програмиране в MMS Star Camp, бяхме силно мотивирани да разширим обхвата на темите с
още една област от дейността ни. Така се появи първото издание на IQ Camp.
Описание на проекта:
Инженерите, занимаващи се с обработка на изображения са малко не само в България, но и
в световен мащаб. Това обстоятелство и в същото време трудността да разясним профила на
позицията, ни подтикна да създадем уникално по рода си обучение - IQ Camp.
Цел: Интензивно обучение на инженери, които след успешно приключване на курса, да се
присъединят към Компанията. Обучението е напълно безплатно за участниците.
Реализиране на проекта в четири фази:
ФАЗИ

ОПИСАНИЕ

Първа фаза

 Избор на лектор;
2 седмици
 Изготвяне на програма;
 Изготвяне на обучителни материали
и презентации;
 Определяне на критерии за селекция
на кандидати;
 Определяне на инструменти за
подбор;
 Изготвяне на рекламна стратегия.
 Популяризиране на обучението в 2 седмици
социалните мрежи на ММ Solutions и
MMS Star Camp;
 Подбор и селекция на кандидатите.

Втора фаза

ВРЕМЕТРАЕНЕ

СНИМКИ ОТ ФАЗИТЕ
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Трета фаза

 Стартиране и провеждане на 3 седмици
обучението;
 Създаване на затворeна фейсбук
група за комуникация – IQ Camp 1.

Четвърта
фаза

 Провеждане на финален тест;
1 седмица
 Провеждане
на
индивидуални
интервюта;
 Замерване на обратна връзка;
 Закриване на обучението;
 Назначаване на нови служители.

Период на реализиране на IQ Camp: октомври – ноември 2019 г.
Организация и реализация: отдел „Човешки ресурси“ на MM Solutions
Лектор: експерт с дългогодишен международен опит, бивш ръководител на IQ eкипа на MM
Solutions.
Статистика подбор:
Брой кандидати:

39

Брой интервюта:

29

Брой участници:

14

Резултати от IQ Camp:
-

Брой наети лица – 7
Новосформиран екип с ръководител
Високо ниво на оценка от участниците
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За кратко време обучението придоби популярност и бяха отправени запитвания, още преди
да приключи първото издание, за нов IQ Camp.
Инициативата получи пълна подкрепа от служителите на Компанията, които бяха активни
през цялото време на кампания по подбор на участниците.
Заключение:
В резултат на обучението бе назначен изцяло нов екип, който отговори на спешната ни
нужда от инженери в областта на обработката на изображения.
IQ Camp-а бе стратегически ход на MM Solutions, иницииран от ЧР екипа, благодарение на
който успяхме да решим кризата с кадрите, която бе довела до отказ или забавяне на
проекти от страна на Компанията.
Освен директния резултат от наетите служители, отчитаме и социален принос на
обучението, тъй като развива уменията на хората и надгражда познанията им. Независимо
дали започват да работят за Компанията, те си тръгват със знания, които получават
безплатно.
На база на резултатите за 2020 г. са планирани две издания на IQ Camp.
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