
• Bo traktujemy firmę jako miejsce, w którym spędzamy 33,(3)% z każdej doby naszego 
życia i wiemy jak istotna jest dobra atmosfera między ludźmi, którzy widzą się ze sobą częściej niż z kimkolwiek innym. 
• Bo w Leaware zakrzywiamy czasoprzestrzeń: dzięki niezwykle ciekawym projektom i zadaniom czas 
biegnie tak szybko, że wchodząc do firmy mijasz siebie wychodzącego/cą z pracy. 

•• Bo nuda i stagnacja to słowa, których nie ma w naszym słowniku: realizujemy krótkie, bardzo 
zróżnicowane projekty dzięki którym każdy ma szanse rozwijać się szybciej niż pracując przy niekończących się 
telenowelach. 

• Bo nie uprawiamy kultu jednostki:  (przyp. kult w imperialnym, autorytarnym lub totalitarnym systemie 
władzy, prowadzący niejednokrotnie do deifikacji władcy lub przywódcy) mamy płaską strukturę, w której każdy ma wpływ 
na końcowy efekt prowadzonych projektów i może wyrazić swoje zdanie, z którym wszyscy się liczą. 

• Bo wiemy, że banki, urzędy, warsztaty samochodowe (i inne tego typu „instytucje”) 
nie są cnie są czynne popołudniami: dlatego nie jest problemem załatwienie pilnej sprawy w trakcie godzin pracy lub 
dostosowanie grafiku do własnych potrzeb. 

• Bo wiemy, że zdarzają się przypadki losowe: zatrzasnąłeś/aś się w domu, a klucze przypadkiem zostały 
gdzieś z drugiej strony drzwi? Praca zdalna na firmowym sprzęcie nie jest problemem. 

• Bo wiemy, że kto stoi w miejscu ten się cofa: nieustannie podążamy za nowinkami technologicznymi, 
pracując w oparciu o najnowsze trendy i narzędzia. Z nami nie cofasz się w czasie, cały czas brniemy do przodu. 

•• Bo wiemy, że nawet mechanik nie lubi jak mu się patrzy na ręce dlatego trzymamy naszych 
szefów z dala od firmy :) 

• Bo jesteśmy ludźmi i pracujemy na wspólny sukces, darzymy się zaufaniem, znamy swoją wartość i umiemy ją 
wykorzystać z korzyścią dla klientów, firmy i nas samych. 

• Bo ruch to zdrowie: więc czasem ruszamy się na targi, konferencje, szkolenia, wizyty u klientów, kooperantów 
gdzie oprócz pracy znajdujemy czas na dobrą zabawę

•• Bo każdy jest inny: i potrafimy docenić i wykorzystać zróżnicowanie naszego zespołu. Czujesz, że masz cechy 
lidera? Świetnie – poprowadzisz niejeden projekt. Handlowałeś/aś na aukcjach internetowych i czujesz, że masz w sobie 
cechy dobrego sprzedawcy? Nie ma sprawy to też będziesz mógł/mogła wykorzystać w swojej pracy. A jeśli czujesz się 
dobrze w „kodzeniu” i to jest Twój konik – ekstra, będziesz kodzić. 
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