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Welcome Book

Why? Czyli w co wierzymy?

:Aneta Wróbel

Tom, dlaczego akurat sztuczna inteligencja?

:Tom Horecki

Bo się jej boję…

To właśnie taka postawa założyciela - Toma Horeckiego dała początek firmie WEimpact.

To postawa odwagi, aby podążać w nieznanym kierunku, pomimo że w głębi serca

skrywa się lęk.

To świadomość tego , że rozwój ma miejsce tylko wtedy, kiedy wychodzimy poza strefę

komfortu.

To umiejętność dostrzegania swoich własnych ograniczeń po to, aby w pełni

wykorzystać swój potencjał.

Ktoś kiedyś powiedział, że startup to szybko odjeżdżający pociąg, który nie czeka. To od

Ciebie zależ czy będziesz w jego pierwszym czy ostatnim wagonie.

Droga Impacterko/Impacterze,

Dziś zaczynasz z nami swoją podróż. Życzę Ci, aby trwała jak najdłużej.

mailto:aw@weimpact.ai
mailto:th@weimpact.ai
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Nasze wartości

W zespole WEimpact.AI mocno wierzymy w wartość feedbacku. Traktujemy go jako cenny dar,

który umożliwia ciągły rozwój i doskonalenie się. Dawanie i otrzymywanie prawidłowo

udzielonego feedbacku wzmacnia kulturę wzajemnego zaufania w zespole. Jako startup, w

którym zmienność i niepewność są na porządku dziennym, nie boimy się stawiać czoła

zmianom mając przekonanie, że bezczynne trwanie w miejscu nie przyniesie pożądanego

sukcesu. Wzajemne wsparcie okazujemy w proaktywnym podejściu do przeciwności losu.

Więcej możesz obejrzeć tutaj.

What? Czyli czym się zajmujemy?

W WEimpact.AI realizujemy projekty w ramach marek Stenograf.io, NapisyDoWideo.PL oraz

DataLabeling.EU.  Projekty są oparte na rozwiązaniach AI.

Pomagamy twórcom treści wideo docierać do większej ilości fanów. Poprawiamy transkrypcje

tworzone przez system automatycznego rozpoznawania mowy oraz tworzymy napisy.

Pracujemy nad aplikacją Stenograf, która ułatwia pracę twórcom treści wideo.

https://drive.google.com/file/d/1F5D-FwB8e8DjLTqRoZUaE-tT-niWOwFI/view
https://stenograf.io/
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Jako DataLabeling.EU pomagamy zespołom

budującym model uczenia maszynowego

poprzez dostarczanie precyzyjnie

oznaczonych danych obrazowych,

tekstowych, głosowych, a docelowo także

medycznych.

https://datalabeling.eu/
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Brzmi skomplikowanie? Chodzi o obrysowywanie danych np. przedmiotów na zdjęciach

konturami tzw. poligonami, po to aby maszyna nauczyła się je samodzielnie rozpoznawać. Do

projektów związanych z oznaczaniem danych angażujemy zdalne zespoły składające się głównie

z osób z niepełnosprawnościami, dla których taka forma jest często jedyną możliwością podjęcia

pracy.

WErecommend

Doceniamy naszych ambasadorów jakimi są koledzy i koleżanki z zespołu WEimpact.Ai Dzięki

rekomendacjom do naszego zespołu dołączyli Radek, Wojtek, Piotrek oraz Sewek. Jesteśmy z

tego szczególnie dumni, bo rekomendacje pracownicze to najcenniejszy dowód na to, że

tworzymy świetny i zgrany zespół, do którego warto zapraszać przyjaciół i znajomych. Nagroda

w ramach programu WErecommend jest bon o wartości 150zł wręczany po przepracowaniu 6

miesięcy przez zarekomendowaną osobę.

Wellbeing w WEimpact.Ai

W WEimpact.Ai dbamy o to, aby regularnie ładować baterie. Tom Horecki, jako promotor

zdrowego stylu życia dzieli się swoimi dobrymi nawykami z zespołem prowadząc WEbreathe.

A po pracy….

Jesteśmy przekonani, że… nie samą pracą człowiek żyje! Dlatego w WEimpact dbamy o to, by

nawiązywać relacje także po godzinach.

https://drive.google.com/file/d/1tc8WSRWltUuDbknetjZoHvwGCZmKwcpd/view
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W każdą środę po godz. 09:15 zapraszamy na WEbreakfast.

Każdego miesiąca wieczorem spotykamy się również na WEdrink.

Zasadą tych dwóch spotkań jest no talk shop ! Czyli nie rozmawiamy o pracy :)

WEmeet in real

Pomimo tego, że jesteśmy zespołem rozproszonym po całej Polsce, nie przeszkadza to,

abyśmy spotykali się w realu. :)

http://meet.google.com/pjo-zzxp-xpg
https://www.diki.pl/slownik-angielskiego?q=talk+shop
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Więcej fotek ze spotkań w realu :)

https://photos.google.com/share/AF1QipOH-T3gQq2_4xt6F8QEuWLESby0_PLb7HUGUEldrtX3eiJeUvhMhscGR6HI1a47PQ?key=ZmRVZ3BGTGFVdnVCa1NMRHEzajhCdTB3RTlJWXRB

