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Czytelniku,
Decyzja o bliższym zapoznaniu się z branżą IT była trafiona� Rynek pracy nadal 
czeka na specjalistów w wielu obszarach związanych z IT, tak doświadczonych, 
jak i rozpoczynających swoją drogę� Pracodawcy – niekoniecznie sami działający stricte 
w tej branży – oferują szeroki wachlarz możliwości rozwoju� Na kandydatów i przyszłych 
pracowników czekają zatem elastyczne formy zatrudnienia, atrakcyjne na tle innych 
specjalizacji zarobki, na dodatkowych benefitach kończąc� Co nie mniej ważne, wiele 
organizacji oferuje także wsparcie w postaci szkoleń (zewnętrznych i wewnętrznych), 
certyfikacji oraz możliwość uczestnictwa w ciekawych projektach nawet, jeśli doświadczenie 
ma się naprawdę bardzo niewielkie…

Zanim jednak wejdzie się w świat pierwszego lub nowego pracodawcy, chwilę 
– choć niekoniecznie długą – trzeba spędzić na refleksji i odpowiedzeniu sobie na parę 
pytań (jakie oferty są dla mnie? jakie firmy mnie interesują? w czym chcę się specjalizować?) 
oraz na poszukiwaniach� Rynek pracy będzie sprzyjał i sami pracodawcy są przychylni, 
są jednak pewne zasady, z którymi nie zaszkodzi się zapoznać� Dlatego też zapraszamy 
do ekspresowej podróży przez pakiet „ratunkowy” przed rozmową rekrutacyjną, 
ciekawe specjalizacje, które mają przyszłość, jak i te, które nieco już odchodzą do lamusa, 
raport zarobków wskazujący, gdzie można zarobić więcej i czy gamedev to faktycznie 
mityczna kraina dla wybrańców�

Kiedy etap przygotowań do rekrutacji został zakończony, pozostaje tylko zaopiekować się 
CV (wbrew pozorom w IT jest to również dość istotny dokument) i aplikować� W tej edycji 
„Pracuj w IT” o swoich ofertach, możliwościach, ciekawych projektach i zwinnych 
metodykach mówi 13 pracodawców� Zapraszamy do zapoznania się z prezentowanymi 
organizacjami bliżej i życzymy powodzenia rekrutacji!

Iga Pazio

Redaktor naczelna
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Zawód 
w zawodzie 
– czyli gdzie 
szukać pracy 

w IT
Przyjęło się, że programista to po prostu… 
programista. Siada przed komputerem, 
zamyka się w swoim świecie i wpisuje dziwne 
kody, które magicznie zamieniają się w strony 
www, aplikacje czy gry� Ten, kto choć przez 
chwilę miał styczność z tym obcym dla szarego 
człowieka światem, wie, że programista 
programiście nie jest równy, a praca w IT to tak 
naprawdę brak ograniczeń, bo w XXI wieku nikt się 
bez tego nie obejdzie� 
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Świat IT stoi otworem, bo programiści potrzebni są wszędzie� 
Nie obejdzie się bez nich HR, PR, marketing, nie wspominając już 

o zawodach ściśle związanych z nowoczesnymi technologiami czy 
oprogramowaniem� Jeśli stoisz na początku swojej życiowej karie-
ry i zastanawiasz się, którą dokładnie drogę wybrać, to powinieneś 
dokładnie zapoznać się z tym materiałem� Bo podpowiadamy 
w nim, gdzie masz największe szanse, by zaistnieć!

KADROWE BRAKI SZANSĄ DLA KARIERY
Choć uczelnie kształcą coraz więcej programistów, rynek wciąż 
ich poszukuje� Braki nadal są ogromne, ponieważ polskie uczelnie 
nie nadążają z edukacją w tej dziedzinie� Na szczęście kodowanie nie 
opiera się tylko i wyłącznie na tytule magistra – większość najlepszych 
w tej dziedzinie to samouki, co oznacza, że najważniejsze jest tu sa-
mozaparcie i własne ambicje� Coraz więcej firm, z racji niedoborów 
kadrowych, decyduje się na rozwój wewnątrz spółek – oznacza to, że 
zatrudnia kandydatów bez doświadczenia, szkoląc ich we własnym 
zakresie i pozwalając wspinać się po szczeblach kariery� 
Dla osób, które rozpoczynają swoją ścieżkę kariery w IT to bardzo do-
bry znak – szanse na rozwój i na znalezienie wymarzonej pracy są na-
prawdę na wyciągnięcie ręki, a nawet z początku niskie, jak na tę bran-
żę, zarobki rekompensowane są przez bardzo dobrej jakości polskie 
i zagraniczne szkolenia� To zaś oznacza dodatkowe certyfikaty, które 
można wpisać w swoje CV� Ale firmy mają dla takich pracowników rów-
nież dodatkowe niespodzianki – wąskie specjalizacje, które pozwolą na 
szybki awans i podwyżkę�

SPECJALIZACJA SPECJALIZACJI NIERÓWNA
Większość osób, która nie zna specyfiki zawodów IT, nie wie, że ta pro-
fesja jest niezwykle zróżnicowana� Paradoksalnie małe niuanse pod-
czas rekrutacji mogą zaważyć na zmarnowanym w całym procesie 
czasie� W końcu język językowi nierówny, a wraz z upływem czasu jest 
ich coraz więcej� Przeciętny HR-owiec, który przeprowadza z Tobą roz-
mowę, może się w nich nie orientować, dlatego warto już na wstęp-
nie uprzedzić go o swoich „skillach”� Wyraźnie zaznacz je w swoim CV 
i upewnij się, że w ogłoszeniu, na które aplikowałeś na pewno wyma-
gane są Twoje umiejętności� 
Współczesny rynek pracy jest rynkiem pracownika, zwłaszcza w sek-
torze IT, dlatego znalezienie pracy w tym zawodzie nie powinno być 
trudne, ponadto firmy stawiają na rozwój� Czytaj ogłoszenia dokładnie 
i… nie bój się pytać, bo być może to jest właśnie to, czego poszuku-
jesz� Rekruterzy nie gryzą!

UMIEJĘTNOŚCI
Warto pamiętać, że praca w IT należy nie tylko do programistów� Coraz 
częściej na rynku są obecni pracownicy wielofunkcyjni, jak np� graficy, 
którzy doskonale orientują się w tworzeniu aplikacji� Oprócz designu pro-
duktu, który jest dla nich nadrzędny, ważny jest także interfejs i jego użyt-
kowość – tu z pomocą przychodzą specjaliści UX i UI� Tylko dzięki nim 
ostateczne dzieło ma szansę na zaistnienie w szerokim świecie� Właśnie 
dlatego osoby projektujące bardzo często znają też podstawy progra-
mowania, które pozwalają im na samodzielne stworzenie produktu� 
To najbardziej wyraźny znak, że większość zawodów jest bezpośred-
nio związana z IT� Nawet współczesny marketing czy PR nie są wstanie 

obyć się bez informatycznych narzędzi, które z powodzeniem sprze-
dają swoim klientom – w celu promocji ich marki czy do komunikacji 
z konsumentami� 

GDZIE SZUKAĆ?
Wiele osób myśli, że praca w działach IT to zdecydowanie techno-
logiczne firmy, takie jak Oracle, Samsung, Microsoft, Dell czy Apple� 

   DOMINIKA Stańczyk
Dziennikarka, od kilku lat związana z branżą PR� 
Obecnie pracuje w QubicGames S�A�, gdzie objęła 
stanowisko PR i Marketing Managera� Zajmuje 
się również rekrutacją w sektorze gamingowym 
na potrzeby firmy� Zarówno w pracy jak i poza 
nią miłośniczka gier komputerowych, czym 
udowadnia, że prywatne zamiłowania mogą stać 
się kluczem do rozwoju kariery zawodowej�

nie mobilne, czym innym stacjonarne, a jeszcze czymś innym nowości, 
których celem jest rynkowa rewolucja� 
Jeśli jesteś na początku swojej ścieżki warto rozejrzeć się za stażem/
praktykami właśnie w tego typu firmach – masz największe szanse, 
by zdobyć solidne podstawy i nabrać odpowiednich szlifów, które po-
mogą Ci w dalszym rozwoju� 
Drugim sektorem, o którym pomyśli każdy jest… gamedev� 
Oczywiście, stworzenie gry opiera się głównie na pracy nad silnika-
mi i budowaniem bardziej skomplikowanych mechanizmów, które 
razem tworzą przyjemną rozrywkę� Osoby, które pracują w tej branży 
również mają unikalne umiejętności, znajomości języków czy pracy 
na konkretnych silnikach� Pewnie nie raz widziałeś, że poszukują pro-
gramisty Unity albo osób takich jak Level Designer� Nadal informatyka, 

nadal kodowanie – ale jednak to co innego� 
Mimo to największe zapotrzebowanie na programistów jest… 

w branży medycznej� W tej chwili aż 25% wszystkich programistów na 
świecie pracuje właśnie w tym sektorze� To tu są naj-

większe nakłady finansowe, które stawiają na rozwój 
nowoczesnych technologii� Roboty i nowe narzędzia 
medyczne, które znacznie wpływają na jakość lecze-
nia� Informatyka i algorytmy pomagają przewidzieć 
potencjalne objawy chorób, sposoby na ich leczenie, 
jak i ewentualne substancje, które mogą wyleczyć 
raka� 

Jest więc o co walczyć – nic więc dziwnego, że kon-
cerny medyczne i farmaceutyczne wkładają w tę dziedzi-

nę miliardy dolarów� Kto pierwszy odnajdzie odpowiedni algorytm ma 
szansę na prestiżowe nagrody oraz patenty, za którymi będą szły duże 
pieniądze� Jeśli masz otwarty umysł, a nauka jest tym, co lubisz – nie 
wahaj się, tylko bierz udział w konkursach organizowanych przez naj-
większe firmy w dziedzinie� 
Współcześnie bez programistów nie obędzie się też branża budow-
lana, bo czym są obecnie smart domy, jeśli nie w pełni zinformatyzo-
wanymi budynkami? Systemy inteligentnych domów to w tej chwili 
coraz popularniejsze wyposażenie mieszkań� Powoli przestają być 
dodatkiem dla najbogatszych, a stają się codziennością, dlatego wiele 
firm poszukuje zdolnych programistów, którzy pozwolą na zmniejsze-
nie kosztów produkcji� 

Jeśli już przy domach jeste-
śmy… Słyszałeś o smart 
TV, smart lodówkach? Tak, 
zapotrzebowanie na pro-

gramistów mają również producenci AGD� Bo kto dziś chciałby kupić 
pralkę czy zmywarkę, którą nie można sterować z fotela używając je-
dynie smartfona?
Jeśli jednak żadna z tych branż nie jest Ci bliska, bo wolisz pracować 
np� w promocji, pamiętaj że miejsce dla Ciebie znajdzie się także 
w marketingu� Bo klient chce nie tylko stronę www, ale także bardziej 
skomplikowane i oryginalne aplikacje, które pozwolą mu na bezpo-
średni kontakt z użytkownikiem� A co najważniejsze – każdy chce 
czegoś oryginalnego, więc jest tu też pole do kreatywności� 

Programista to zawód teraźniejszości i przyszłości� Nowe technologie 
będą wymagać coraz to nowszych systemów, aplikacji, które będą 
nas wyręczać w wielu prostych i codziennych czynnościach� To rów-
nież branża, która ma szansę realnie wpłynąć na stan naszego zdrowia, 
pomagając w wynalezieniu może nie tyle panaceum, co znakomitych 
leków, które będą mogły przedłużyć nam życie� 
Dzisiaj IT to nie tylko kodowanie stron – co więcej – to ta część specjaliza-
cji, która dzięki gotowym programom CMS powoli odchodzi do lamusa� 
Dziś zawód programisty ma znacznie większy sens i co ważniejsze, to 
właśnie on decyduje o wartości i przyszłości firmy� Pracy w tym zawodzie 
można szukać praktycznie wszędzie, a obawy o brak perfekcyjnych umie-
jętności szybko można pokonać dzięki odpowiednim kursom� 
Czas na decyzję – wybór jest naprawdę duży�  

Nie mylą się, bo rzeczywiście są to sektory, które z IT są związane 
bezpośrednio i nic nie wskazuje na to, by kiedykolwiek poszły w inną 
stronę� 
Nadal to właśnie w firmach związanych z oprogramowaniem zapotrze-
bowanie na pracowników IT jest najwyższe i też tu jest najwięcej ogło-
szeń� Mimo wszystko nawet w takich przedsiębiorstwach programista 
programiście nie jest równy – czym innym jest bowiem oprogramowa-
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Warto pamiętać, że praca w IT należy nie tylko do programistów� Coraz 
częściej na rynku są obecni pracownicy wielofunkcyjni, jak np� graficy, 
którzy doskonale orientują się w tworzeniu aplikacji� Oprócz designu pro-
duktu, który jest dla nich nadrzędny, ważny jest także interfejs i jego użyt-
kowość – tu z pomocą przychodzą specjaliści UX i UI� Tylko dzięki nim 
ostateczne dzieło ma szansę na zaistnienie w szerokim świecie� Właśnie 
dlatego osoby projektujące bardzo często znają też podstawy progra-
mowania, które pozwalają im na samodzielne stworzenie produktu� 
To najbardziej wyraźny znak, że większość zawodów jest bezpośred-
nio związana z IT� Nawet współczesny marketing czy PR nie są wstanie 

obyć się bez informatycznych narzędzi, które z powodzeniem sprze-
dają swoim klientom – w celu promocji ich marki czy do komunikacji 
z konsumentami� 

GDZIE SZUKAĆ?
Wiele osób myśli, że praca w działach IT to zdecydowanie techno-
logiczne firmy, takie jak Oracle, Samsung, Microsoft, Dell czy Apple� 

   DOMINIKA Stańczyk
Dziennikarka, od kilku lat związana z branżą PR� 
Obecnie pracuje w QubicGames S�A�, gdzie objęła 
stanowisko PR i Marketing Managera� Zajmuje 
się również rekrutacją w sektorze gamingowym 
na potrzeby firmy� Zarówno w pracy jak i poza 
nią miłośniczka gier komputerowych, czym 
udowadnia, że prywatne zamiłowania mogą stać 
się kluczem do rozwoju kariery zawodowej�

nie mobilne, czym innym stacjonarne, a jeszcze czymś innym nowości, 
których celem jest rynkowa rewolucja� 
Jeśli jesteś na początku swojej ścieżki warto rozejrzeć się za stażem/
praktykami właśnie w tego typu firmach – masz największe szanse, 
by zdobyć solidne podstawy i nabrać odpowiednich szlifów, które po-
mogą Ci w dalszym rozwoju� 
Drugim sektorem, o którym pomyśli każdy jest… gamedev� 
Oczywiście, stworzenie gry opiera się głównie na pracy nad silnika-
mi i budowaniem bardziej skomplikowanych mechanizmów, które 
razem tworzą przyjemną rozrywkę� Osoby, które pracują w tej branży 
również mają unikalne umiejętności, znajomości języków czy pracy 
na konkretnych silnikach� Pewnie nie raz widziałeś, że poszukują pro-
gramisty Unity albo osób takich jak Level Designer� Nadal informatyka, 

nadal kodowanie – ale jednak to co innego� 
Mimo to największe zapotrzebowanie na programistów jest… 

w branży medycznej� W tej chwili aż 25% wszystkich programistów na 
świecie pracuje właśnie w tym sektorze� To tu są naj-

większe nakłady finansowe, które stawiają na rozwój 
nowoczesnych technologii� Roboty i nowe narzędzia 
medyczne, które znacznie wpływają na jakość lecze-
nia� Informatyka i algorytmy pomagają przewidzieć 
potencjalne objawy chorób, sposoby na ich leczenie, 
jak i ewentualne substancje, które mogą wyleczyć 
raka� 

Jest więc o co walczyć – nic więc dziwnego, że kon-
cerny medyczne i farmaceutyczne wkładają w tę dziedzi-

nę miliardy dolarów� Kto pierwszy odnajdzie odpowiedni algorytm ma 
szansę na prestiżowe nagrody oraz patenty, za którymi będą szły duże 
pieniądze� Jeśli masz otwarty umysł, a nauka jest tym, co lubisz – nie 
wahaj się, tylko bierz udział w konkursach organizowanych przez naj-
większe firmy w dziedzinie� 
Współcześnie bez programistów nie obędzie się też branża budow-
lana, bo czym są obecnie smart domy, jeśli nie w pełni zinformatyzo-
wanymi budynkami? Systemy inteligentnych domów to w tej chwili 
coraz popularniejsze wyposażenie mieszkań� Powoli przestają być 
dodatkiem dla najbogatszych, a stają się codziennością, dlatego wiele 
firm poszukuje zdolnych programistów, którzy pozwolą na zmniejsze-
nie kosztów produkcji� 

Jeśli już przy domach jeste-
śmy… Słyszałeś o smart 
TV, smart lodówkach? Tak, 
zapotrzebowanie na pro-

gramistów mają również producenci AGD� Bo kto dziś chciałby kupić 
pralkę czy zmywarkę, którą nie można sterować z fotela używając je-
dynie smartfona?
Jeśli jednak żadna z tych branż nie jest Ci bliska, bo wolisz pracować 
np� w promocji, pamiętaj że miejsce dla Ciebie znajdzie się także 
w marketingu� Bo klient chce nie tylko stronę www, ale także bardziej 
skomplikowane i oryginalne aplikacje, które pozwolą mu na bezpo-
średni kontakt z użytkownikiem� A co najważniejsze – każdy chce 
czegoś oryginalnego, więc jest tu też pole do kreatywności� 

Programista to zawód teraźniejszości i przyszłości� Nowe technologie 
będą wymagać coraz to nowszych systemów, aplikacji, które będą 
nas wyręczać w wielu prostych i codziennych czynnościach� To rów-
nież branża, która ma szansę realnie wpłynąć na stan naszego zdrowia, 
pomagając w wynalezieniu może nie tyle panaceum, co znakomitych 
leków, które będą mogły przedłużyć nam życie� 
Dzisiaj IT to nie tylko kodowanie stron – co więcej – to ta część specjaliza-
cji, która dzięki gotowym programom CMS powoli odchodzi do lamusa� 
Dziś zawód programisty ma znacznie większy sens i co ważniejsze, to 
właśnie on decyduje o wartości i przyszłości firmy� Pracy w tym zawodzie 
można szukać praktycznie wszędzie, a obawy o brak perfekcyjnych umie-
jętności szybko można pokonać dzięki odpowiednim kursom� 
Czas na decyzję – wybór jest naprawdę duży�  

Nie mylą się, bo rzeczywiście są to sektory, które z IT są związane 
bezpośrednio i nic nie wskazuje na to, by kiedykolwiek poszły w inną 
stronę� 
Nadal to właśnie w firmach związanych z oprogramowaniem zapotrze-
bowanie na pracowników IT jest najwyższe i też tu jest najwięcej ogło-
szeń� Mimo wszystko nawet w takich przedsiębiorstwach programista 
programiście nie jest równy – czym innym jest bowiem oprogramowa-

9
RYNEK PRACY

PRACUJ W IT



GamedevGamedevGamedev 
– wymarzona branża 
dla prawdziwych nerdów

jeszcze, w jakim dokładnie kierunku chciałbyś pójść� W takim wypadku 
dobrym rozwiązaniem będzie po prostu klasyczny staż – oferują go 
najczęściej duże studia, ale jeśli zgłosisz się do mniejszego, również nie 
powinno być z tym problemów� 
To podczas pierwszych miesięcy swojej gamingowej kariery będziesz 
mógł zobaczyć, jak wygląda ten świat od środka i zdecydować – czy 
wolisz zająć się sprawami stricte technicznymi czy może jednak bar-
dziej pasowałoby Ci projektowanie� 
A co, jeśli wykształcenia kierunkowego brak? Nie ma najmniejszego 
problemu, o ile umiesz kodować� W gamedevie pracuje dużo osób, 
które zaczynało swoją przygodę z programowaniem bardzo hobby-
stycznie� Jeśli boisz się startować na konkretne stanowisko, rozważ QA� 
Firmy zajmujące się testowaniem gier pomagają w wejściu w branżę� 
Masz też okazję do tego, by zastanowić się jakie produkcje/studia są 
bardziej w Twoim stylu i po prostu czekać na dobrą sposobność, by do 
któregoś z nich przejść� 

CV NIE STANOWI O SUKCESIE
Choć to CV jest pierwszym elementem rekrutacji, to nie musi być 
bogate, a nawet i takie nie zawsze wiąże się z sukcesem� – O tym, czy 
przyjmiemy danego kandydata i tak decyduje jego wiedza i umiejętności, 
które jesteśmy wstanie skutecznie przetestować – mówi Karol Drzymała, 
General Manager warszawskiego studia developerskiego Orbital 
Knight� Czy w takim razie powinieneś się obawiać swojego startu 
w gamingową karierę, jeśli brak Ci kilku punktów w CV? – Jeśli nie masz 
doświadczenia, to rób tutoriale (Unity i Unreal mają tego mnóstwo), bierz 
udział w game jamach (wydarzeniach skierowanych do początkujących 
twórców gier – przyp.red.), ucz się na własną rękę. Programista tak czy ina-
czej musi się cały czas dokształcać – dodaje Karol� 
Warto też tworzyć mini portfolio� To mogą być proste aplikacje czy gry 
– niekoniecznie z super grafiką, bo w końcu nie chcesz zostać koncept 
artystą� Rekrutujących najbardziej interesuje to, czy potrafisz kodować 
tak, by uniknąć znaczących bugów i czy potrafisz swoje miniprodukcje 

Jeszcze kilka lat temu świat gier uważany był za mocno infantylny – nie 
była to lotna rozrywka, dlatego zdecydowanie przegrywała z filmami 

i serialami� Dziś świat jest po drobnej, ale znaczącej, rewolucji – bo to gry 
zawładnęły globem, a budżety, jakie są poświęcane na wyprodukowa-
nie jednego tytułu, znacznie przekraczają te hollywoodzkie� Gamedev 
to nie tylko super produkcje określane mianem AAA, ale także wszelkie-
go rodzaju aplikacje wykorzystujące elementy grywalizacji, które stosu-
je się w marketingu� Co więc zrobić, by postawić ten pierwszy krok?

RYNKOWE ROZEZNANIE
Jeśli jesteś „nerdem”, na pewno orientujesz się w samej branży� 
Potrafisz rozdzielić gry AAA od indyków, wiesz też, czym różnią się gry 
mobilne od społecznościowych, a gatunki to dla Ciebie pestka, bo 
w zasadzie ogrywasz wszystkie� Czy zdajesz sobie jednak sprawę, jak 
wygląda rynek gamedev pod względem pracy?
W branży gier komputerowych potrzebnych jest wiele specjalizacji 
– dobra produkcja (obojętnie mała czy duża) nie obejdzie się bez pro-
gramisty i grafika, ale nawet i w tych, wydawałoby się prostych zawo-
dach, jest sporo różnic� Nie oznacza to jednak, że na samym początku 
swojej drogi musisz znać się na wszystkim� 
Jeśli skończyłeś studia specjalistyczne, już na samym starcie masz 
ogromnego plusa� Kodowanie nie stanowi dla Ciebie czarnej magii 
i nie ogranicza się do przeróbki skórek na WordPressie� Ale nie wiesz 

   DOMINIKA Stańczyk
Dziennikarka, od kilku lat związana z branżą PR� 
Obecnie pracuje w QubicGames S�A�, gdzie objęła 
stanowisko PR i Marketing Managera� Zajmuje się 
również rekrutacją w sektorze gamingowym na potrzeby 
firmy� Zarówno w pracy jak i poza nią miłośniczka 
gier komputerowych, czym udowadnia, że prywatne 
zamiłowania mogą stać się kluczem do rozwoju kariery 
zawodowej�

Światowy sukces Wiedźmina 3 sprawił, że polski rynek gier komputerowych przeżywa ogromny rozkwit� 
Wspomaga go również ogólne poparcie społeczne, co objawia się między innymi takimi programami 
jak GameInn. Dzięki temu zyskują zarówno duże studia (jak CD Projekt, Techland), jak i małe, 
których w Polsce jest całkiem sporo. I to właśnie one, jeśli chcesz rozwijać swoją ścieżkę kariery 
w grach komputerowych, będą stanowiły dla Ciebie bramę do gamedevu. 

optymalizować, tak by nie potrzebowały do rozruchu komputerów 
rodem z NASA� 
Na początek powinieneś wiedzieć także o tym, że developerzy indy-
ków nie poszukują osób z konkretnymi specjalizacjami� Potwierdza 
to też Karol Drzymała� – Małe studia, takie jak nasze, potrzebują ludzi 
wszechstronnych, zdolnych ogarnąć gameplay, UI, optymalizację, shade-
ry, a przy mobile też backend i analitykę. Trudniej jest nam zagospodaro-
wać osoby wysoce wyspecjalizowane, bo takie umiejętności (np. magik, 
który wie wszystko na temat renderingu) jeśli są potrzebne, to nie przez 
cały czas trwania projektu. 
To tyle jeśli chodzi o pierwszy krok� Co w takim razie dalej? Do koń-
ca kariery małe studio i ogólna znajomość branży, czy może czas na 
specjalizacje?

JEDEN ZAWÓD – RÓŻNE SPECJALIZACJE
Start kariery w małym studiu to duże możliwości� Dzięki temu łatwiej 
będzie Ci podjąć decyzję, co tak naprawdę chcesz w życiu robić 
– być może projektowanie, które początkowo wydawało się napraw-
dę fajne, w tej chwili jest najgorszą rzeczą, jaką musisz się zajmować� 
Rozeznanie, jakie zdobywasz na ogólnym poziomie, daje Ci także moż-
liwość powiększenia swojego portfolio, a to ważniejsze niż nazwy firm, 
które masz wpisane w swoim portfolio� 
No dobrze, to jakie mamy specjalizacje, na które na pewno warto 
zwrócić uwagę? Oto kilka przykładów, które powinny ułatwić Ci wybór� 
Pamiętaj jednak, że każde studio rządzi się swoimi prawami i czasem 
te same nazwy stanowisk oznaczać będą podobne, ale niekoniecznie 
te same obowiązki� Jak wspomnieliśmy wcześniej dużo zależy także 
od samej firmy, do której będziesz startował – im mniejsza, tym więcej 
ogólnych umiejętności na konkretnym stanowisku� 
Designer/Level Designer, czyli po polsku po prostu projektant gry/
poziomów� Mówi się, że to właśnie od niego najwięcej zależy – to on 
projektuje zarówno drogę, jaką gracz ma do przejścia, jak i questy, któ-
re pozwolą na skończenie tytułu� Osoba, która pełni tę funkcję powin-

na dobrze znać grupę docelową oraz elementy grywalizacji� Jeśli ustali 
zły balans gry, może się okazać, że super produkcja okaże się klapą� 
Tool Manager/Programista, bo bez narzędzi nie byłoby dobrej gry� 
To właśnie one pomagają w szybszym skryptowaniu i przyspieszają 
prace nad grą� Mają też wpływ na animacje i wdrożenie poszczegól-
nych elementów środowiskowych� 
Programista fizyki musi znać podstawy rządzące światem� Nie ma 
znaczenia, czy świat w grze ma być realny czy abstrakcyjny, pewne 
zasady związane z prawami fizyki powinny być zachowane� Jeśli zde-
cydujesz się na taką specjalizację, odpowiadać będziesz za zderzanie 
się obiektów, ich spadanie czy poruszanie względem warunków śro-
dowiskowych (np� burza)� 
AI, bo czym byłaby współczesna technologia bez sztucznej inteligen-
cji? Jak pokonać wskazaną drogę, strzelić, wybrać cel oraz przeciwnik, 
który doskonale broni nasze ciosy – to zadania dla programisty spe-
cjalizującego się w SI� To dzięki niej gra wydaje nam się naturalna lub 
bardzo mechaniczna� 
To oczywiście nie wszystkie specjalizacje, jakie możesz wybrać� Jest 
ich całkiem sporo i co najważniejsze, cały czas się zmieniają� Wiele 
zależy od studia, w którym będziesz pracował i od technologii, któ-
re dopiero pojawią się na rynku� Warto śledzić zmieniające się trendy 
i możliwości, jakie dają – bo kto wie, może niedługo stworzysz własną, 
unikalną specjalizację? Nie bez powodu bycie programistą wiąże się 
z ciągłą nauką, bo jak sam pewnie zauważyłeś, pewne umiejętności 
programistyczne odeszły już do lamusa�
Gamedev prze do przodu wypierając inne elementy popkultury� 
Jeśli marzysz o pracy w tej branży – nie wahaj się, zwłaszcza że rynek 
Europy Środkowo-Wschodniej jest uważany za kuźnię programistycz-
nych talentów� Połącz swoją pasję z pracą, ale pamiętaj, że nie jest to 
prosty kierunek, który polega na ciągłej rozrywce� Samego grania jako 
takiego jest mało, czeka Cię za to dużo analizy� 
Radość użytkowników i sukces samego tytułu jest wart takiego wy-
siłku�  
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jeszcze, w jakim dokładnie kierunku chciałbyś pójść� W takim wypadku 
dobrym rozwiązaniem będzie po prostu klasyczny staż – oferują go 
najczęściej duże studia, ale jeśli zgłosisz się do mniejszego, również nie 
powinno być z tym problemów� 
To podczas pierwszych miesięcy swojej gamingowej kariery będziesz 
mógł zobaczyć, jak wygląda ten świat od środka i zdecydować – czy 
wolisz zająć się sprawami stricte technicznymi czy może jednak bar-
dziej pasowałoby Ci projektowanie� 
A co, jeśli wykształcenia kierunkowego brak? Nie ma najmniejszego 
problemu, o ile umiesz kodować� W gamedevie pracuje dużo osób, 
które zaczynało swoją przygodę z programowaniem bardzo hobby-
stycznie� Jeśli boisz się startować na konkretne stanowisko, rozważ QA� 
Firmy zajmujące się testowaniem gier pomagają w wejściu w branżę� 
Masz też okazję do tego, by zastanowić się jakie produkcje/studia są 
bardziej w Twoim stylu i po prostu czekać na dobrą sposobność, by do 
któregoś z nich przejść� 

CV NIE STANOWI O SUKCESIE
Choć to CV jest pierwszym elementem rekrutacji, to nie musi być 
bogate, a nawet i takie nie zawsze wiąże się z sukcesem� – O tym, czy 
przyjmiemy danego kandydata i tak decyduje jego wiedza i umiejętności, 
które jesteśmy wstanie skutecznie przetestować – mówi Karol Drzymała, 
General Manager warszawskiego studia developerskiego Orbital 
Knight� Czy w takim razie powinieneś się obawiać swojego startu 
w gamingową karierę, jeśli brak Ci kilku punktów w CV? – Jeśli nie masz 
doświadczenia, to rób tutoriale (Unity i Unreal mają tego mnóstwo), bierz 
udział w game jamach (wydarzeniach skierowanych do początkujących 
twórców gier – przyp.red.), ucz się na własną rękę. Programista tak czy ina-
czej musi się cały czas dokształcać – dodaje Karol� 
Warto też tworzyć mini portfolio� To mogą być proste aplikacje czy gry 
– niekoniecznie z super grafiką, bo w końcu nie chcesz zostać koncept 
artystą� Rekrutujących najbardziej interesuje to, czy potrafisz kodować 
tak, by uniknąć znaczących bugów i czy potrafisz swoje miniprodukcje 

Jeszcze kilka lat temu świat gier uważany był za mocno infantylny – nie 
była to lotna rozrywka, dlatego zdecydowanie przegrywała z filmami 

i serialami� Dziś świat jest po drobnej, ale znaczącej, rewolucji – bo to gry 
zawładnęły globem, a budżety, jakie są poświęcane na wyprodukowa-
nie jednego tytułu, znacznie przekraczają te hollywoodzkie� Gamedev 
to nie tylko super produkcje określane mianem AAA, ale także wszelkie-
go rodzaju aplikacje wykorzystujące elementy grywalizacji, które stosu-
je się w marketingu� Co więc zrobić, by postawić ten pierwszy krok?

RYNKOWE ROZEZNANIE
Jeśli jesteś „nerdem”, na pewno orientujesz się w samej branży� 
Potrafisz rozdzielić gry AAA od indyków, wiesz też, czym różnią się gry 
mobilne od społecznościowych, a gatunki to dla Ciebie pestka, bo 
w zasadzie ogrywasz wszystkie� Czy zdajesz sobie jednak sprawę, jak 
wygląda rynek gamedev pod względem pracy?
W branży gier komputerowych potrzebnych jest wiele specjalizacji 
– dobra produkcja (obojętnie mała czy duża) nie obejdzie się bez pro-
gramisty i grafika, ale nawet i w tych, wydawałoby się prostych zawo-
dach, jest sporo różnic� Nie oznacza to jednak, że na samym początku 
swojej drogi musisz znać się na wszystkim� 
Jeśli skończyłeś studia specjalistyczne, już na samym starcie masz 
ogromnego plusa� Kodowanie nie stanowi dla Ciebie czarnej magii 
i nie ogranicza się do przeróbki skórek na WordPressie� Ale nie wiesz 

   DOMINIKA Stańczyk
Dziennikarka, od kilku lat związana z branżą PR� 
Obecnie pracuje w QubicGames S�A�, gdzie objęła 
stanowisko PR i Marketing Managera� Zajmuje się 
również rekrutacją w sektorze gamingowym na potrzeby 
firmy� Zarówno w pracy jak i poza nią miłośniczka 
gier komputerowych, czym udowadnia, że prywatne 
zamiłowania mogą stać się kluczem do rozwoju kariery 
zawodowej�

Światowy sukces Wiedźmina 3 sprawił, że polski rynek gier komputerowych przeżywa ogromny rozkwit� 
Wspomaga go również ogólne poparcie społeczne, co objawia się między innymi takimi programami 
jak GameInn. Dzięki temu zyskują zarówno duże studia (jak CD Projekt, Techland), jak i małe, 
których w Polsce jest całkiem sporo. I to właśnie one, jeśli chcesz rozwijać swoją ścieżkę kariery 
w grach komputerowych, będą stanowiły dla Ciebie bramę do gamedevu. 

optymalizować, tak by nie potrzebowały do rozruchu komputerów 
rodem z NASA� 
Na początek powinieneś wiedzieć także o tym, że developerzy indy-
ków nie poszukują osób z konkretnymi specjalizacjami� Potwierdza 
to też Karol Drzymała� – Małe studia, takie jak nasze, potrzebują ludzi 
wszechstronnych, zdolnych ogarnąć gameplay, UI, optymalizację, shade-
ry, a przy mobile też backend i analitykę. Trudniej jest nam zagospodaro-
wać osoby wysoce wyspecjalizowane, bo takie umiejętności (np. magik, 
który wie wszystko na temat renderingu) jeśli są potrzebne, to nie przez 
cały czas trwania projektu. 
To tyle jeśli chodzi o pierwszy krok� Co w takim razie dalej? Do koń-
ca kariery małe studio i ogólna znajomość branży, czy może czas na 
specjalizacje?

JEDEN ZAWÓD – RÓŻNE SPECJALIZACJE
Start kariery w małym studiu to duże możliwości� Dzięki temu łatwiej 
będzie Ci podjąć decyzję, co tak naprawdę chcesz w życiu robić 
– być może projektowanie, które początkowo wydawało się napraw-
dę fajne, w tej chwili jest najgorszą rzeczą, jaką musisz się zajmować� 
Rozeznanie, jakie zdobywasz na ogólnym poziomie, daje Ci także moż-
liwość powiększenia swojego portfolio, a to ważniejsze niż nazwy firm, 
które masz wpisane w swoim portfolio� 
No dobrze, to jakie mamy specjalizacje, na które na pewno warto 
zwrócić uwagę? Oto kilka przykładów, które powinny ułatwić Ci wybór� 
Pamiętaj jednak, że każde studio rządzi się swoimi prawami i czasem 
te same nazwy stanowisk oznaczać będą podobne, ale niekoniecznie 
te same obowiązki� Jak wspomnieliśmy wcześniej dużo zależy także 
od samej firmy, do której będziesz startował – im mniejsza, tym więcej 
ogólnych umiejętności na konkretnym stanowisku� 
Designer/Level Designer, czyli po polsku po prostu projektant gry/
poziomów� Mówi się, że to właśnie od niego najwięcej zależy – to on 
projektuje zarówno drogę, jaką gracz ma do przejścia, jak i questy, któ-
re pozwolą na skończenie tytułu� Osoba, która pełni tę funkcję powin-

na dobrze znać grupę docelową oraz elementy grywalizacji� Jeśli ustali 
zły balans gry, może się okazać, że super produkcja okaże się klapą� 
Tool Manager/Programista, bo bez narzędzi nie byłoby dobrej gry� 
To właśnie one pomagają w szybszym skryptowaniu i przyspieszają 
prace nad grą� Mają też wpływ na animacje i wdrożenie poszczegól-
nych elementów środowiskowych� 
Programista fizyki musi znać podstawy rządzące światem� Nie ma 
znaczenia, czy świat w grze ma być realny czy abstrakcyjny, pewne 
zasady związane z prawami fizyki powinny być zachowane� Jeśli zde-
cydujesz się na taką specjalizację, odpowiadać będziesz za zderzanie 
się obiektów, ich spadanie czy poruszanie względem warunków śro-
dowiskowych (np� burza)� 
AI, bo czym byłaby współczesna technologia bez sztucznej inteligen-
cji? Jak pokonać wskazaną drogę, strzelić, wybrać cel oraz przeciwnik, 
który doskonale broni nasze ciosy – to zadania dla programisty spe-
cjalizującego się w SI� To dzięki niej gra wydaje nam się naturalna lub 
bardzo mechaniczna� 
To oczywiście nie wszystkie specjalizacje, jakie możesz wybrać� Jest 
ich całkiem sporo i co najważniejsze, cały czas się zmieniają� Wiele 
zależy od studia, w którym będziesz pracował i od technologii, któ-
re dopiero pojawią się na rynku� Warto śledzić zmieniające się trendy 
i możliwości, jakie dają – bo kto wie, może niedługo stworzysz własną, 
unikalną specjalizację? Nie bez powodu bycie programistą wiąże się 
z ciągłą nauką, bo jak sam pewnie zauważyłeś, pewne umiejętności 
programistyczne odeszły już do lamusa�
Gamedev prze do przodu wypierając inne elementy popkultury� 
Jeśli marzysz o pracy w tej branży – nie wahaj się, zwłaszcza że rynek 
Europy Środkowo-Wschodniej jest uważany za kuźnię programistycz-
nych talentów� Połącz swoją pasję z pracą, ale pamiętaj, że nie jest to 
prosty kierunek, który polega na ciągłej rozrywce� Samego grania jako 
takiego jest mało, czeka Cię za to dużo analizy� 
Radość użytkowników i sukces samego tytułu jest wart takiego wy-
siłku�  
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Specjalizacje 
przyszłości

Chcesz być specem od IT, bo słyszałeś,  że tam dużo płacą i w ogóle to branża przyszłości. 
Do tej pory robiłeś strony www i czujesz, że to jest właśnie to, co zdeterminuje Twoją świetnie 
zapowiadającą się karierę,  bo w dzisiejszych czasach każdy musi mieć stronę internetową. 
Tym sposobem, Twoja światła przyszłość powoli odchodzi w zapomnienie,  bo choć Internet 
bez programistów się nie obejdzie, to niekoniecznie są oni potrzebni do tworzenia kolejnych blogów� 
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Do tej pory robiłeś strony www i czujesz, że to jest właśnie to, co zdeterminuje Twoją świetnie 
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Dzięki systemom IoT, czyli Internetowi Rzeczy, specjalizacje, w któ-
rych programiści są potrzebni, znacznie się poszerzyły� 

Jednocześnie w związku z rozwojem samego Internetu, jego 
globalizacji i przejęciu naszego życia w każdym aspekcie, 

pewne zawody uległy degradacji� Dzięki społecznościom 
narzędzia do tworzenia wielu rzeczy są na wyciągnięcie 
ręki i udział programisty stał się zbędny� Czym w takim 
razie warto się zainteresować, a co odpuścić, by zdobyć 
te wymarzone złote góry, a o czym zapomnieć?

SPECJALIZACJE Z LAMUSA
Kiedyś bardzo popularnym zleceniem dla pro-
gramisty było stworzenie strony www� 
Rzeczywiście język HTML nie był zbyt przyswa-
jalny dla przeciętnego Kowalskiego, nawet jeśli 
miał przed sobą książkę z komendami� Do tego 
w grę wchodził kod i przede wszystkim jego 
długość – wystarczył najmniejszy błąd w posta-
ci niezamkniętego nawiasu albo spacji, by stro-
na internetowa po prostu nie działała� 

Obecnie www jest na wyciągnięcie ręki 
i może posiadać ją każdy – wystarczy 

wykupić domenę, serwer, obejrzeć kilka 
tutoriali na YouTube i już zostawiamy po 
sobie ślad w sieci� Dzięki WordPressowi 
programiści zajmujący się stricte strona-

mi internetowymi po prostu nie są potrzebni� 
Funkcję tę przejął WebDesigner, który jednocze-
śnie jest grafikiem�
Połączenie tych dwóch zawodów oraz systemy 

CMS sprawiły, że jest w stanie podmienić w kodzie 
źródłowym elementy odpowiadające np� za kolor 

czy rodzaj fontu� Co ważniejsze, klient otrzymuje in-
tuicyjny produkt, bo CMS jest naprawdę prosty� 
Nie oznacza to jednak, że stron www na zamówienie 
już w ogóle się nie robi� Instytucje finansowe wciąż 

tworzą dedykowane strony, które zapewniają bezpie-
czeństwo logowania i danych� W tym wypadku WebDesigner 

może odpowiadać głównie za stronę graficzną, któ-
ra owszem ma znaczenie, ale nie aż tak duże jak cały 
system zabezpieczeń�
Kolejną specjalizacją, która także odchodzi do la-

musa jest tworzenie aplikacji dedykowanych 
mediom społecznościowym� Dokładnie rzecz ujmu-

jąc: specjalnych gier, programów, quizów, które dodawane 
były swojego czasu do Facebooka� Choć na początku marketing 

pokochał to narzędzie i był w stanie słono za nie zapłacić, dziś wia-
domo już, że lepiej mieć aplikację na własny użytek, która dodat-
kowo połączy pozostałe platformy społecznościowe, niż próbować 
stworzyć „społeczność w społeczności” korzystając z dodatkowych 
narzędzi� 
Idealnym miejscem dla programu lojalnościowego, którym miały 
być właśnie te społecznościowe aplikacje, jest własna strona www 
lub aplikacja na smartfona� I jeśli już przy tym jesteśmy, przejdźmy 
do kolejnego punktu: systemy operacyjne� Wymyślenie nowego, 
gdy cały świat korzysta już z tych sprawdzonych, jest oczywiście ideą 
szczytną, ale nieopłacalną� Wystarczy spojrzeć na firmy, które dzielą 
się na te korzystające z systemów Windows oraz na te, które preferują 
iOS� Podobnie jest z telefonami – iOS vs Android� Pozostałe, choć pró-
bowano podbić nimi serca użytkowników, nie zdały egzaminu� Nie 
chodzi więc o to, by ich w ogóle nie wymyślać, ale raczej, by robić to 
w ramach hobby niż liczyć na miliony�
Oddzielną kwestią jest jednak praca nad ulepszeniem systemów, 
z których cały czas korzystamy – Microsoft czy Apple chętnie zatrud-

   DOMINIKA  Stańczyk
Dziennikarka, od kilku lat związana  z branżą PR� 
Obecnie pracuje  w QubicGames S�A�, gdzie objęła  
stanowisko PR i Marketing Managera� Zajmuje się 
również rekrutacją w sektorze gamingowym na potrzeby 
firmy� Zarówno w pracy jak i poza nią miłośniczka 
gier komputerowych, czym udowadnia, że prywatne 
zamiłowania mogą stać się kluczem do rozwoju 
kariery zawodowej�

niają osoby, które chcą zarówno znaleźć słabe strony ich systemów, jak 
i pracować nad ich stałym rozwojem� 
Aby zrozumieć, jak szybko następuje weryfikacja specjalizacji, wystar-
czy spojrzeć na to, co było modne 8 lat temu – czy pamiętasz, by ludzie 
dosłownie wszystko robili z poziomu telefonu? Jasne, że nie! Bo choć 
smartfon już był, to nadal do najważniejszych rzeczy służył komputer lub 
laptop� Dlatego teraz kilka informacji o tym, na co warto zwrócić uwagę� 

PRZYSZŁOŚĆ NADCHODZI!
Jak wspomnieliśmy wyżej, prace nad systemami operacyjnymi, choć 
nie są już takie jak kiedyś, nadal trwają� Jeśli więc jest to temat, któ-
ry wiąże się z Twoją pasją, warto pomyśleć o rozwinięciu go w kie-
runku smartfonów, ponieważ od kilku lat żyjemy w erze „mobile 
first”� Oznacza to, że większość użytkowników Internetu sprawdza 
informacje w pierwszej kolejności w telefonie w drodze do pracy 
czy szkoły, a dopiero w drugiej – korzystając z PC czy laptopów� Nie 
da się ukryć, że to rynek, który będzie potrzebował osób znających 
się nie tylko na optymalizacji, ale również na poszukiwaniu nowych 
rozwiązań, dzięki którym będą wydajniejsze i jeszcze bardziej nowo-
czesne� 
Jeśli smartfony, to i aplikacje mobilne� Ze względu na coraz częstsze 
użytkowanie telefonów użytkownicy będą chcieli mieć w nich takie 
produkty, które będą oferować pełne systemy serwisów www� W tym 
wypadku mowa nie tylko o mediach społecznościowych, ale przede 
wszystkim o bankowości i systemach medycznych� Jak bardzo to istot-
ne, widać także po nowoczesnych programach takich jak BLIK, który 
usprawnia transakcje bezgotówkowe� Przy czym, podobnie jak przy 
serwisach instytucji finansowych, takie aplikacje będą musiały gwa-
rantować pełne bezpieczeństwo danych – i to kolejna podpowiedź 
kierunku rozwoju�
Podobna przyszłość czeka też aplikacje lojalnościowe – ich celem 
będzie nie tylko naliczanie i podawanie stanu punktów, ale również 
udzielanie porad, informowanie o najnowszych promocjach, pro-
duktach i przede wszystkim spełnianie indywidualnych potrzeb użyt-
kowników� I to ostatnie jest najważniejszym punktem zaczepienia dla 
współczesnych programistów� 
Ten, kto będzie potrafił bez problemu poruszać się w świecie Big 
Data, ma największą szansę na zbudowanie produktów dedyko-
wanych smartfonom i do tego spełniających kryteria, jakim jest 
między innymi pełna personalizacja� Wykorzystywane będą do 
tego informacje z forów internetowych, mediów społecznościo-
wych i oczywiście z sieci� I choć takie procesy już się dzieją, to 
zdecydowanie na mniejszą skalę� W tym kierunku koniecznie 
trzeba trzymać rękę na pulsie – prekursorzy mają szansę na 
prawdziwe miliony� 
A co z AI? Cóż, w tym aspekcie gospodarka nieco zwolni-
ła� Konstruowanie specjalistycznych maszyn czy robotów 
zasilanych sztuczną inteligencją nieco wyhamowało, ale 
warto mieć ten kierunek rozwoju cały czas na uwadze, 
bo nie wiadomo kiedy znów będzie na niego boom� 
Na pewno warto go rozważyć w sferach hobbystycz-
nych, bo choć roboty do pracy na razie nie będą pro-
dukowane na masową skalę, to niedawny przypadek 
nadania jednemu z nich obywatelstwa wskazuje, że 
prace w tym kierunku nadal będą trwały� 
Nie można zapomnieć również o medycynie, która 
cały czas poszukuje odpowiednich algorytmów, 
które nie tylko ułatwią, ale również przyspieszą 
pracę nad wynalezieniem leków czy powiązań 
pomiędzy chorobami� To droga nie tylko dla 
tych, którzy lubią biologię czy chemię, ale także 
dla wszystkich, którzy chcą zmieniać świat, ma-
rzą o nagrodzie Nobla i chcą zarabiać napraw-
dę duże pieniądze� 

Rynek IT jest niezwykle dynamiczny� To, czego zdążyliśmy się nauczyć 
pół roku wcześniej, już zaczyna być zastępowane przez coś nowego� 
Pojawiają się rzeczy, produkty i aplikacje, które kilka lat temu nie były 
nam potrzebne do szczęścia, dziś nie wyobrażamy sobie bez tego ży-
cia� Jest i odwrotnie – coś, co jeszcze wczoraj było ważne, potrzebne 
– dziś odchodzi do lamusa� 
Potwierdza to, że nie sposób być dobrym programistą bez ciągłego 
śledzenia zmian i trendów� Nie chodzi tylko o wielkie wydarzenia bran-
żowe skierowane do osób, które kochają kodowanie, ale także o zmaga-
nia konkurentów na każdym polu, jak robi to teraz SONY, Samsung czy 
Apple� To dzięki nim możemy przewidzieć, co wkrótce będzie na topie 
i w tym kierunku się uczyć� 
IT to branża przyszłości i jest to niepodważalne, ale zanim podejmie 
się decyzję o rozwoju w tym kierunku, koniecznie trzeba prześledzić 
wizje futurystów oraz trendy, także te związane z marketingiem, po-
nieważ bardzo często to w nich można dostrzec społeczne zapotrze-
bowanie� Nie zaszkodzi też krótka i filozoficzna dysputa z socjologiem, 
bo być może dzięki temu zyskasz pomysł na aplikację, która zmieni 
oblicze społeczności� 
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Obecnie pracuje  w QubicGames S�A�, gdzie objęła  
stanowisko PR i Marketing Managera� Zajmuje się 
również rekrutacją w sektorze gamingowym na potrzeby 
firmy� Zarówno w pracy jak i poza nią miłośniczka 
gier komputerowych, czym udowadnia, że prywatne 
zamiłowania mogą stać się kluczem do rozwoju 
kariery zawodowej�

niają osoby, które chcą zarówno znaleźć słabe strony ich systemów, jak 
i pracować nad ich stałym rozwojem� 
Aby zrozumieć, jak szybko następuje weryfikacja specjalizacji, wystar-
czy spojrzeć na to, co było modne 8 lat temu – czy pamiętasz, by ludzie 
dosłownie wszystko robili z poziomu telefonu? Jasne, że nie! Bo choć 
smartfon już był, to nadal do najważniejszych rzeczy służył komputer lub 
laptop� Dlatego teraz kilka informacji o tym, na co warto zwrócić uwagę� 

PRZYSZŁOŚĆ NADCHODZI!
Jak wspomnieliśmy wyżej, prace nad systemami operacyjnymi, choć 
nie są już takie jak kiedyś, nadal trwają� Jeśli więc jest to temat, któ-
ry wiąże się z Twoją pasją, warto pomyśleć o rozwinięciu go w kie-
runku smartfonów, ponieważ od kilku lat żyjemy w erze „mobile 
first”� Oznacza to, że większość użytkowników Internetu sprawdza 
informacje w pierwszej kolejności w telefonie w drodze do pracy 
czy szkoły, a dopiero w drugiej – korzystając z PC czy laptopów� Nie 
da się ukryć, że to rynek, który będzie potrzebował osób znających 
się nie tylko na optymalizacji, ale również na poszukiwaniu nowych 
rozwiązań, dzięki którym będą wydajniejsze i jeszcze bardziej nowo-
czesne� 
Jeśli smartfony, to i aplikacje mobilne� Ze względu na coraz częstsze 
użytkowanie telefonów użytkownicy będą chcieli mieć w nich takie 
produkty, które będą oferować pełne systemy serwisów www� W tym 
wypadku mowa nie tylko o mediach społecznościowych, ale przede 
wszystkim o bankowości i systemach medycznych� Jak bardzo to istot-
ne, widać także po nowoczesnych programach takich jak BLIK, który 
usprawnia transakcje bezgotówkowe� Przy czym, podobnie jak przy 
serwisach instytucji finansowych, takie aplikacje będą musiały gwa-
rantować pełne bezpieczeństwo danych – i to kolejna podpowiedź 
kierunku rozwoju�
Podobna przyszłość czeka też aplikacje lojalnościowe – ich celem 
będzie nie tylko naliczanie i podawanie stanu punktów, ale również 
udzielanie porad, informowanie o najnowszych promocjach, pro-
duktach i przede wszystkim spełnianie indywidualnych potrzeb użyt-
kowników� I to ostatnie jest najważniejszym punktem zaczepienia dla 
współczesnych programistów� 
Ten, kto będzie potrafił bez problemu poruszać się w świecie Big 
Data, ma największą szansę na zbudowanie produktów dedyko-
wanych smartfonom i do tego spełniających kryteria, jakim jest 
między innymi pełna personalizacja� Wykorzystywane będą do 
tego informacje z forów internetowych, mediów społecznościo-
wych i oczywiście z sieci� I choć takie procesy już się dzieją, to 
zdecydowanie na mniejszą skalę� W tym kierunku koniecznie 
trzeba trzymać rękę na pulsie – prekursorzy mają szansę na 
prawdziwe miliony� 
A co z AI? Cóż, w tym aspekcie gospodarka nieco zwolni-
ła� Konstruowanie specjalistycznych maszyn czy robotów 
zasilanych sztuczną inteligencją nieco wyhamowało, ale 
warto mieć ten kierunek rozwoju cały czas na uwadze, 
bo nie wiadomo kiedy znów będzie na niego boom� 
Na pewno warto go rozważyć w sferach hobbystycz-
nych, bo choć roboty do pracy na razie nie będą pro-
dukowane na masową skalę, to niedawny przypadek 
nadania jednemu z nich obywatelstwa wskazuje, że 
prace w tym kierunku nadal będą trwały� 
Nie można zapomnieć również o medycynie, która 
cały czas poszukuje odpowiednich algorytmów, 
które nie tylko ułatwią, ale również przyspieszą 
pracę nad wynalezieniem leków czy powiązań 
pomiędzy chorobami� To droga nie tylko dla 
tych, którzy lubią biologię czy chemię, ale także 
dla wszystkich, którzy chcą zmieniać świat, ma-
rzą o nagrodzie Nobla i chcą zarabiać napraw-
dę duże pieniądze� 

Rynek IT jest niezwykle dynamiczny� To, czego zdążyliśmy się nauczyć 
pół roku wcześniej, już zaczyna być zastępowane przez coś nowego� 
Pojawiają się rzeczy, produkty i aplikacje, które kilka lat temu nie były 
nam potrzebne do szczęścia, dziś nie wyobrażamy sobie bez tego ży-
cia� Jest i odwrotnie – coś, co jeszcze wczoraj było ważne, potrzebne 
– dziś odchodzi do lamusa� 
Potwierdza to, że nie sposób być dobrym programistą bez ciągłego 
śledzenia zmian i trendów� Nie chodzi tylko o wielkie wydarzenia bran-
żowe skierowane do osób, które kochają kodowanie, ale także o zmaga-
nia konkurentów na każdym polu, jak robi to teraz SONY, Samsung czy 
Apple� To dzięki nim możemy przewidzieć, co wkrótce będzie na topie 
i w tym kierunku się uczyć� 
IT to branża przyszłości i jest to niepodważalne, ale zanim podejmie 
się decyzję o rozwoju w tym kierunku, koniecznie trzeba prześledzić 
wizje futurystów oraz trendy, także te związane z marketingiem, po-
nieważ bardzo często to w nich można dostrzec społeczne zapotrze-
bowanie� Nie zaszkodzi też krótka i filozoficzna dysputa z socjologiem, 
bo być może dzięki temu zyskasz pomysł na aplikację, która zmieni 
oblicze społeczności� 
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Engineers – którzy przygotowują systemy zbierające i przechowujące 
zbiory danych, a także Data Scientists, którzy na bazie tych danych 
tworzą produkty oparte o uczenie maszynowe�
A w jakim celu Grupa Pracuj korzysta z Big Data? 
W Grupie Pracuj zespół Big Data istnieje już od kilku lat i ciągle się 
rozwija� Naszym sztandarowym produktem są rekomendacje na stro-
nie i w liście emailingowej od Pracuj�pl� Dzięki danym o zachowaniu 
użytkowników – historii wyszukiwanych fraz, przeglądanych ofert 
i wysłanych aplikacji, potrafimy szybciej pokierować ich do odpowied-
nich ofert pracy� W ten sposób ułatwiamy pracodawcom zatrudnienie 
odpowiednich pracowników, a kandydatom podsuwamy najlepsze 
dla nich oferty� Pozwoliło to na znaczne zwiększenie liczby interakcji 
między kandydatami a pracodawcami� Innym obszarem naszej dzia-
łalności są wewnętrzne procesy biznesowe� Jeśli coś można usprawnić 

Przeglądając oferty pracy w IT, można zauważyć, że firmy co-
raz częściej poszukują specjalistów zajmujących się Big Data. 
Dlaczego jest to tak ważne z perspektywy biznesu?
Na całym świecie obserwujemy trend, w którym firmy zbierają coraz 
większe ilości danych o klientach, łańcuchach dostaw, stanie zapasów 
w sklepach etc� Takie duże i zróżnicowane zbiory danych nazywamy 
Big Data� Przy ich użyciu możliwa jest optymalizacja procesów biz-
nesowych, automatyzacja produkcji, jak również tworzenie nowych 
produktów, takich jak np� samosterujące się samochody� W zasadzie 
każda firma mogłaby poprawić swoją efektywność przy pomocy Big 
Data, a najlepsi uzyskają ogromną przewagę konkurencyjną� Zbieranie, 
przetwarzanie i wykorzystanie Big Data wymaga jednak specjalistycz-
nych kompetencji z zakresu programowania i tzw� uczenia maszyno-
wego (ang� Machine Learning)� Stąd rosnące zapotrzebowanie na Data 

  JAN Zyśko
Data Scientist, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego 
(matematyka) i Barcelona Graduate School of Economics, 
z szerokim doświadczeniem naukowym, analitycznym, 
i biznesowym� Pracował w branżach e-commerce, 
zarządzaniu strategicznym i jako programista� Od 2016 
roku związany z Grupą Pracuj sp� z o�o�,  w której planuje 
i wdraża rozwiązania sztucznej inteligencji i uczenia 
maszynowego� Aktywny członek społeczności Data 
Science w Warszawie, występował na konferencji PyData 
Warsaw 2017, brał też udział w projekcie „Możesz ITy”, 
w którym był mentorem ucznia z domu dziecka w zakresie 
programowania w języku Python� Oprócz tego Jan jest 
doktorantem matematyki na Uniwersytecie Warszawskim� 
Prywatnie fan beletrystyki, gier (planszowych 
i komputerowych) i biegania�

Świat technologii otwiera coraz 
nowsze możliwości przed kandydatami 
i pracownikami IT. Data Science to młoda, 
ale bardzo dobrze rokująca i przyszłościowa 
dziedzina� Rozmawiamy o niej z Janem Zyśko, 
Specjalistą ds� Data Science w zespole 
Big Data w Grupie Pracuj� 

 Data 
Scientist: 
zawód 
z przyszłością

albo zautomatyzować, 
to my pomagamy to 
zrobić� Dotyczy to 

wszystkich dzia-
łów w firmie: od 
marketingu, przez 

sprzedaż, aż po 
operacje� W tym mo-

mencie pracujemy nad 
kilkoma takimi projektami�

Jesteś członkiem zespołu 
Big Data, w którym specjalizu-

jesz się w Data Science. Na czym po-
legają Twoje obowiązki?

Jak już wspomniałem, Data Scientists wykorzystu-
ją zebrane przez firmę dane i budują na ich bazie produk-

ty oparte o uczenie maszynowe� Zachęcam więc zainteresowanych 
tym zawodem, żeby dokładnie czytali ogłoszenia o pracę, ponieważ 
to samo stanowisko w różnych firmach może oznaczać różne obo-
wiązki� Menedżerowie i rekruterzy często nie wiedzą, kogo dokładnie 
potrzebują, i próbują zatrudnić kogoś, kto od zera zbuduje im cały 
system Big Data� Data Scientists w Grupie Pracuj mają już pod opieką 
kilka systemów uczenia maszynowego i tworzą kolejne� Moje zadania 
obejmują więc dopilnowanie, żeby nasze algorytmy miały jak najwięk-
szą skuteczność� Pomagam też przy przeprowadzaniu bardziej skom-
plikowanych analiz statystycznych i projektowaniu testów A/B, czyli 
metody stosowanej do określenia, czy dana zmiana wprowadzona na 
stronie może wpływać pozytywnie na współczynnik konwersji�
Czy praca z danymi nie jest żmudnym i monotonnym zaję-
ciem?
Wręcz przeciwnie – każdy projekt jest zupełnie inny� Jedne wymaga-
ją więcej programowania, inne rygorystycznego matematycznego 
myślenia, a wszystkie dobrego zrozumienia kontekstu biznesowego� 
Pracujemy zespołowo, ciągle wymieniamy się opiniami i pomysłami� 
Współpracujemy też dużo z biznesem i innymi odbiorcami naszych 
systemów� To ostatnie zwłaszcza jest dużą różnicą w stosunku do 
pracy programistów� Aby zrobić dobry użytek z modeli uczenia ma-
szynowego, często konieczne jest dobre zrozumienie ich działania� 
Jeśli np� lekarz ma podejmować decyzje na podstawie podpowiedzi 
modelu, to musi on wiedzieć, jaka jest jego skuteczność, kiedy jest 
najbardziej pomocny, a jakie przypadki sprawiają mu trudności etc� 
Szerokie spektrum wyzwań i duża zmienność czynią każdy kolejny 
projekt niepowtarzalnym�
Jakie są inne zalety pracowania jako Data Scientist?
Fenomen Data Science polega na tym, że do niedawna każdy pro-
blem trzeba było rozwiązywać osobno� Np� w systemach tłumacze-
niowych ogromne zespoły lingwistów ręcznie kodowały reguły języ-
ka� Takie podejście było bardzo nieelastyczne i wymagało wysokich 
nakładów� Modele oparte o sztuczną inteligencję nie wymagają tyle 
wiedzy domenowej, lepiej radzą sobie w zmieniającym się środowi-
sku i w ostatnich latach dają obiektywnie lepsze rezultaty� To bardzo 
ekscytujące pomyśleć, że ma się potencjał pomocy przy tak różnych 
problemach jak wykrywanie raka, tłumaczenie, segmentacja klientów, 
sortowanie poczty i wielu, wielu innych� 
Takie możliwości na pewno stanowią powód do satysfakcji za-
wodowej…
To jest właśnie to, co uważam za najbardziej ciekawe i ważne w tym 
zawodzie� Tak naprawdę każdemu w firmie mógłbym w jakimś stopniu 
pomóc� Narzędzia, których używam, mogą służyć do rozwiązywania 
rozmaitych problemów� Dużą zaletą tej pracy, a zarazem wyzwaniem 
jest dla mnie to, że data science jest interdyscyplinarną i szybko rozwi-
jającą się dziedziną� Trzeba więc dużo się uczyć, ponieważ ciągle poja-
wiają się nowe algorytmy i lepsze metody rozwiązywania problemów, 
a w pracy potrzebny jest szeroki zakres umiejętności�

Kto może zostać Data Scientist?
Wysoka poprzeczka stawiana w tym zawodzie na wielu frontach jest 
wyzwaniem, ale też szansą� Jeśli kandydat świetnie programuje, to na 
rozmowie może pochwalić się umiejętnością pisania niezawodnych 
i skalowalnych (czyli takich, które nie mają awarii nawet przy dużej 
liczbie użytkowników) systemów� Matematycy mogą zaakcentować 
swoje umiejętności statystyczne, a osoby o wysokich kompetencjach 
interpersonalnych – umiejętnością przekazywania wyników swoich 
analiz w przystępnej i zrozumiałej formie�
Jakie więc wykształcenie powinien mieć Data Scientist? Czego 
oczekują pracodawcy od kandydatów na to stanowisko? 
Wykształcenie techniczne nie jest warunkiem koniecznym, ale firmy 
zwykle szukają informatyków i matematyków� Informatyków – bo po-
trzebna jest umiejętność pisania kodu i znajomość języków progra-
mowania, a matematyków ze względu na ich znajomość rachunku 
prawdopodobieństwa i statystyki� W Polsce powstają już kierunki stu-
diów związane z data science� Znam również absolwentów studiów 
ekonomicznych, którzy dobrze sobie radzą w tym zawodzie� Można 
też być samoukiem – liczy się zaangażowanie i motywacja� 
Skoro jest to młoda dziedzina, to skąd można czerpać wiedzę?
Data Science to wyjątkowo otwarta dziedzina i społeczność� Firmy, 
które mają już duże doświadczenie w tym obszarze, chętnie dzielą się 
swoją wiedzą� Międzynarodowe korporacje publikują artykuły nauko-
we pisane przez swoich specjalistów� Dużo materiałów jest dostęp-
nych na platformach edukacyjnych� W wielu miastach w Polsce odby-
wają się też spotkania dla programistów, podczas których poruszane 
są zagadnienia z data science – polecam szczególnie PyData�
A w jaki sposób Grupa Pracuj wspiera rozwój zawodowy ? 
Bierzemy udział w konferencjach, kursach i szkoleniach� Dzielimy się 
dobrymi praktykami na zewnątrz� Byłem na przykład prelegentem 
podczas konferencji PyData w Warszawie, gdzie mogłem opowie-
dzieć o naszych rozwiązaniach i wymienić się doświadczeniami z inny-
mi uczestnikami� Jeśli chodzi o rozwój i możliwości awansu, to osoby 
techniczne zwykle chcą kontynuować ścieżkę ekspercką, ale ekspozy-
cja na biznes jest bardzo duża, dzięki czemu można również awanso-
wać na stanowisko menedżerskie lub pracować jako Product Owner� 
Programiści, testerzy, architekci, analitycy IT – to stanowiska 
już bardzo popularne. Sądzisz, że będzie rósł popyt również 
na specjalistów ds. data science?
Z pewnością jest to zawód przyszłościowy� Cały czas rośnie zapotrze-
bowanie na osoby, które rozumieją biznes i jego potrzeby, a także po-
trafią zarządzać projektami� W cenie będą specjaliści, którzy nie tylko 
będą umieli stworzyć skuteczny algorytm, ale też zbudować na jego 
bazie użyteczny biznesowo produkt� 
Dziękujemy za rozmowę. 
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Engineers – którzy przygotowują systemy zbierające i przechowujące 
zbiory danych, a także Data Scientists, którzy na bazie tych danych 
tworzą produkty oparte o uczenie maszynowe�
A w jakim celu Grupa Pracuj korzysta z Big Data? 
W Grupie Pracuj zespół Big Data istnieje już od kilku lat i ciągle się 
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dla nich oferty� Pozwoliło to na znaczne zwiększenie liczby interakcji 
między kandydatami a pracodawcami� Innym obszarem naszej dzia-
łalności są wewnętrzne procesy biznesowe� Jeśli coś można usprawnić 
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raz częściej poszukują specjalistów zajmujących się Big Data. 
Dlaczego jest to tak ważne z perspektywy biznesu?
Na całym świecie obserwujemy trend, w którym firmy zbierają coraz 
większe ilości danych o klientach, łańcuchach dostaw, stanie zapasów 
w sklepach etc� Takie duże i zróżnicowane zbiory danych nazywamy 
Big Data� Przy ich użyciu możliwa jest optymalizacja procesów biz-
nesowych, automatyzacja produkcji, jak również tworzenie nowych 
produktów, takich jak np� samosterujące się samochody� W zasadzie 
każda firma mogłaby poprawić swoją efektywność przy pomocy Big 
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i wdraża rozwiązania sztucznej inteligencji i uczenia 
maszynowego� Aktywny członek społeczności Data 
Science w Warszawie, występował na konferencji PyData 
Warsaw 2017, brał też udział w projekcie „Możesz ITy”, 
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tym zawodem, żeby dokładnie czytali ogłoszenia o pracę, ponieważ 
to samo stanowisko w różnych firmach może oznaczać różne obo-
wiązki� Menedżerowie i rekruterzy często nie wiedzą, kogo dokładnie 
potrzebują, i próbują zatrudnić kogoś, kto od zera zbuduje im cały 
system Big Data� Data Scientists w Grupie Pracuj mają już pod opieką 
kilka systemów uczenia maszynowego i tworzą kolejne� Moje zadania 
obejmują więc dopilnowanie, żeby nasze algorytmy miały jak najwięk-
szą skuteczność� Pomagam też przy przeprowadzaniu bardziej skom-
plikowanych analiz statystycznych i projektowaniu testów A/B, czyli 
metody stosowanej do określenia, czy dana zmiana wprowadzona na 
stronie może wpływać pozytywnie na współczynnik konwersji�
Czy praca z danymi nie jest żmudnym i monotonnym zaję-
ciem?
Wręcz przeciwnie – każdy projekt jest zupełnie inny� Jedne wymaga-
ją więcej programowania, inne rygorystycznego matematycznego 
myślenia, a wszystkie dobrego zrozumienia kontekstu biznesowego� 
Pracujemy zespołowo, ciągle wymieniamy się opiniami i pomysłami� 
Współpracujemy też dużo z biznesem i innymi odbiorcami naszych 
systemów� To ostatnie zwłaszcza jest dużą różnicą w stosunku do 
pracy programistów� Aby zrobić dobry użytek z modeli uczenia ma-
szynowego, często konieczne jest dobre zrozumienie ich działania� 
Jeśli np� lekarz ma podejmować decyzje na podstawie podpowiedzi 
modelu, to musi on wiedzieć, jaka jest jego skuteczność, kiedy jest 
najbardziej pomocny, a jakie przypadki sprawiają mu trudności etc� 
Szerokie spektrum wyzwań i duża zmienność czynią każdy kolejny 
projekt niepowtarzalnym�
Jakie są inne zalety pracowania jako Data Scientist?
Fenomen Data Science polega na tym, że do niedawna każdy pro-
blem trzeba było rozwiązywać osobno� Np� w systemach tłumacze-
niowych ogromne zespoły lingwistów ręcznie kodowały reguły języ-
ka� Takie podejście było bardzo nieelastyczne i wymagało wysokich 
nakładów� Modele oparte o sztuczną inteligencję nie wymagają tyle 
wiedzy domenowej, lepiej radzą sobie w zmieniającym się środowi-
sku i w ostatnich latach dają obiektywnie lepsze rezultaty� To bardzo 
ekscytujące pomyśleć, że ma się potencjał pomocy przy tak różnych 
problemach jak wykrywanie raka, tłumaczenie, segmentacja klientów, 
sortowanie poczty i wielu, wielu innych� 
Takie możliwości na pewno stanowią powód do satysfakcji za-
wodowej…
To jest właśnie to, co uważam za najbardziej ciekawe i ważne w tym 
zawodzie� Tak naprawdę każdemu w firmie mógłbym w jakimś stopniu 
pomóc� Narzędzia, których używam, mogą służyć do rozwiązywania 
rozmaitych problemów� Dużą zaletą tej pracy, a zarazem wyzwaniem 
jest dla mnie to, że data science jest interdyscyplinarną i szybko rozwi-
jającą się dziedziną� Trzeba więc dużo się uczyć, ponieważ ciągle poja-
wiają się nowe algorytmy i lepsze metody rozwiązywania problemów, 
a w pracy potrzebny jest szeroki zakres umiejętności�

Kto może zostać Data Scientist?
Wysoka poprzeczka stawiana w tym zawodzie na wielu frontach jest 
wyzwaniem, ale też szansą� Jeśli kandydat świetnie programuje, to na 
rozmowie może pochwalić się umiejętnością pisania niezawodnych 
i skalowalnych (czyli takich, które nie mają awarii nawet przy dużej 
liczbie użytkowników) systemów� Matematycy mogą zaakcentować 
swoje umiejętności statystyczne, a osoby o wysokich kompetencjach 
interpersonalnych – umiejętnością przekazywania wyników swoich 
analiz w przystępnej i zrozumiałej formie�
Jakie więc wykształcenie powinien mieć Data Scientist? Czego 
oczekują pracodawcy od kandydatów na to stanowisko? 
Wykształcenie techniczne nie jest warunkiem koniecznym, ale firmy 
zwykle szukają informatyków i matematyków� Informatyków – bo po-
trzebna jest umiejętność pisania kodu i znajomość języków progra-
mowania, a matematyków ze względu na ich znajomość rachunku 
prawdopodobieństwa i statystyki� W Polsce powstają już kierunki stu-
diów związane z data science� Znam również absolwentów studiów 
ekonomicznych, którzy dobrze sobie radzą w tym zawodzie� Można 
też być samoukiem – liczy się zaangażowanie i motywacja� 
Skoro jest to młoda dziedzina, to skąd można czerpać wiedzę?
Data Science to wyjątkowo otwarta dziedzina i społeczność� Firmy, 
które mają już duże doświadczenie w tym obszarze, chętnie dzielą się 
swoją wiedzą� Międzynarodowe korporacje publikują artykuły nauko-
we pisane przez swoich specjalistów� Dużo materiałów jest dostęp-
nych na platformach edukacyjnych� W wielu miastach w Polsce odby-
wają się też spotkania dla programistów, podczas których poruszane 
są zagadnienia z data science – polecam szczególnie PyData�
A w jaki sposób Grupa Pracuj wspiera rozwój zawodowy ? 
Bierzemy udział w konferencjach, kursach i szkoleniach� Dzielimy się 
dobrymi praktykami na zewnątrz� Byłem na przykład prelegentem 
podczas konferencji PyData w Warszawie, gdzie mogłem opowie-
dzieć o naszych rozwiązaniach i wymienić się doświadczeniami z inny-
mi uczestnikami� Jeśli chodzi o rozwój i możliwości awansu, to osoby 
techniczne zwykle chcą kontynuować ścieżkę ekspercką, ale ekspozy-
cja na biznes jest bardzo duża, dzięki czemu można również awanso-
wać na stanowisko menedżerskie lub pracować jako Product Owner� 
Programiści, testerzy, architekci, analitycy IT – to stanowiska 
już bardzo popularne. Sądzisz, że będzie rósł popyt również 
na specjalistów ds. data science?
Z pewnością jest to zawód przyszłościowy� Cały czas rośnie zapotrze-
bowanie na osoby, które rozumieją biznes i jego potrzeby, a także po-
trafią zarządzać projektami� W cenie będą specjaliści, którzy nie tylko 
będą umieli stworzyć skuteczny algorytm, ale też zbudować na jego 
bazie użyteczny biznesowo produkt� 
Dziękujemy za rozmowę. 
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dzieć jakie masz predyspozycje i w jakim kierunku możesz się rozwijać 
– to również potwierdzi czy będziesz pasował do istniejącej już kultury 
organizacyjnej� To tak zwany pierwszy „przesiew”, dzięki któremu na 
rozmowę zapraszana jest jedynie część osób, które zdecydowały się 
aplikować na dane stanowisko�
Tak wygląda cały proces rekrutacyjny, dlatego dział HR jest niezbęd-
ny także w IT� W takim razie czas przejść do dalszych wyjaśnień, czyli 
co robić, a czego nie robić podczas rozmowy kwalifikacyjnej i jak się 
do niej dobrze przygotować by przejść na kolejny etap, który po-
zwoli Ci spotkać się ze specjalistą, który doskonale rozumie branżo-
we pojęcia�

PRZYGOTOWANIA – NAJWAŻNIEJSZY KROK
Większość z nas nie przepada za przygotowaniami� Cały ten etap wy-
daje się zbędny, zwłaszcza, że nie będzie to egzamin maturalny czy 
dyplomowy, a jedynie rozmowa kwalifikacyjna� I tu pojawia się pierw-
szy błąd – przez takie podejście podczas rekrutacji poległa niejedna, 
niezwykle utalentowana osoba� To klasyczne potknięcie nowicjusza, 
które może całkowicie zmienić przebieg Twojej rozpoczynającej się 
kariery� 
Przed pierwszym etapem warto więc jeszcze raz sprawdzić, do jakiej 
firmy została złożona aplikacja� Czy wiesz jakie mają produkty, kto 
jest ich partnerem biznesowym, jakie są ich cele, a także jak wygląda 
działalność CSR i czy w ogóle jest? Taki krótki research nie tylko bę-
dzie dla Ciebie wsparciem, gdy zadane zostanie pytanie „a przy czym 
chciałbyś pracować w naszej organizacji”, lecz również pozwoli Ci zro-
zumieć, jakie są najważniejsze wartości dla danej spółki i jak się w nie 
wpasowujesz� 
Kolejnym krokiem powinno być zapoznanie się jeszcze raz dokładnie 
ze swoim CV� Zastanów się, co może być w nim niezrozumiałe dla osób 
spoza branży i przygotuj do tego krótką odpowiedź, która pokaże oso-
bie rekrutującej, że doskonale znasz się na tym, co robisz i możesz pra-
cować zarówno w zespole, który dokładnie orientuje się w specyfice 
branży, jak i z partnerami B2B, którzy jedynie zlecają Ci pewne zadania�
Pamiętaj też o swoim hobby� To będzie jeden z punktów zaczepienia, 

Zanim podamy Ci wskazówki, jak śmiało i pewnie przejść przez pro-
ces rekrutacji, wyjaśnijmy kim de facto jest rekruter� To ktoś w ro-

dzaju pośrednika, który może otworzyć lub zamknąć drzwi do kariery 
w danej firmie, ale na obie wersje wydarzeń największy wpływ masz Ty 
sam i Twoje podejście do całej rekrutacji� Czy HR jest niezbędny 
w branży IT? I czy w ogóle wie, kogo ma rekrutować?

PROCES REKRUTACJI
Dla osób pracujących w HR rekrutacja jest jedynie jednym z wielu 
projektów, którymi się zajmują� Oprócz poszukiwań nowych ludzi do 
pracy, którzy swoimi umiejętnościami mogliby wzbogacić istniejący 
zespół, przede wszystkim starają się doskonale poznać kulturę orga-
nizacyjną by atmosfera panująca w przedsiębiorstwie była naprawdę 
przyjemna, a także dobrać odpowiednie szkolenia, dzięki którym pra-
cownicy, także programiści, będą mogli rozwinąć swoje talenty�
Sama idea procesu rekrutacji jest schematyczna – manager lub dy-
rektor, który poszukuje nowej osoby do swojego zespołu, przedsta-
wia rekruterowi pełne wymagania, zarówno w kwestii umiejętności, 
talentów, a coraz częściej także predyspozycji� Dopiero na podstawie 
tych kryteriów przygotowywane jest ogłoszenie i nabór kandydatów� 
Osoba, która przeprowadza rozmowę bada zgodność Twojego CV 
z informacjami, jakie zostały jej przekazane odgórnie� Sprawdza rów-
nież kompetencje miękkie i to, jakie są szanse na dopasowanie Ciebie 
do zespołu� Jeśli otrzymasz do rozwiązania krótki test, który nie jest 
powiązany z Twoją branżą, prawdopodobnie firma chce również wie-

   DOMINIKA Stańczyk
Dziennikarka, od kilku lat związana z branżą PR� 
Obecnie pracuje w QubicGames S�A�, gdzie objęła 
stanowisko PR i Marketing Managera� Zajmuje się 
również rekrutacją w sektorze gamingowym na potrzeby 
firmy� Zarówno w pracy jak i poza nią miłośniczka 
gier komputerowych, czym udowadnia, że prywatne 
zamiłowania mogą stać się kluczem do rozwoju kariery 
zawodowej�
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Wiele kandydatów 
wyjątkowo nie lubi działu HR. 

Przyczyny na ogół są prozaiczne 
– co oni mogą wiedzieć 

o mojej branży? Nie inaczej 
wygląda to w przypadku IT. 

Choć firmy potrafią być wysoko 
wyspecjalizowane w tym kierunku, 

pierwsze kroki podczas naboru 
kandydatów wyznacza dział kadr� 

I choć może Ci się wydawać, 
że o Twojej profesji mają niewielkie 
pojęcie, to zaufaj nam – doskonale 

zdają sobie sprawę z tego, 
kto powinien być w ich zespole!

rozluźniający atmosferę, dlatego dobrze, jeśli nie będzie to po prostu 
„programowanie”� Jeśli jednak na zmianę tego punktu jest za późno, 
postaraj się nadać jej inny kierunek, który nie będzie bezpośrednio 
związany z pracą – np� podczas rozmowy powiedz, że tworzysz proste 
aplikacje lub szukasz idei na powiązanie ze sobą konkretnej społecz-
ności� Obie opcje pozwolą osobom, które przeprowadzają rekrutację, 
znaleźć inny kierunek dialogu, dzięki któremu płynnie przejdziecie do 
rozrywki czy technologicznej przyszłości�
Wyszukaj w sieci kwestionariusz rozmowy – choć każdy specjalista ds� 
HR ma swoją własną listę pytań, to pewne sformułowania pojawiają się 
niemal zawsze, dlatego dobrze być do nich przygotowanym� Siadając 
przed lustrem odpowiedz na nie – dzięki temu na spotkaniu będziesz 
czuć się pewniej� 
Ostatnią, ale nie mniej ważną rzeczą jest to, w co będziesz ubrany� To 
Twój strój będzie miał największy wpływ na pierwsze wrażenie, jakie 
wywołasz na osobach rekrutujących, dlatego zadbaj o to, by nie było 
na nim plam czy dziur, które będą świadczyć o Twoim „olewczym” 
podejściu� 

BŁĘDY, KTÓRE MUSISZ WYELIMINOWAĆ
Jak pisaliśmy na początku, ogólne podejście do osób z HR jest dość 
negatywne – przecież nic nie wiedzą o mojej pracy� Powoduje to, 
że podczas rozmów kandydaci najczęściej traktują ich z góry� To naj-
większy błąd, bo w ten sposób okazany zostanie brak szacunku do 
rozmówcy, a przecież to Ty starasz się o pracę, więc powinieneś okazać 
pokorę� 
Wspomnieliśmy też o stroju� I choć programiści rzadko kiedy chodzą 
do pracy w garniturach i pod krawatem, to rozmowa rządzi się swo-
imi prawami� To właśnie na tym spotkaniu masz pokazać siebie z jak 
najlepszej strony, a ubiór jest pierwszą rzeczą, którą widać� Nie chodzi 
o to byś założył marynarkę, frak czy wypastowane buty, ale cały outfit 
powinien być rozsądny i schludny� 
Mówić, a nie milczeć� Słuchać, a nie gadać� Trudno znaleźć środek cięż-
kości, ale zarówno milczenie, jak i ciągła gadka są złe� Pamiętaj, że roz-
mowa kwalifikacyjna posiada słowo klucz w samej nazwie� Powinieneś 

więc prowadzić dialog, jeśli masz pytania – zadawać je, a nie czekać 
aż ktoś wyciągnie coś z ciebie siłą� Odpowiedź „tak” lub „nie” warto 
rozwinąć do pełnego zdania�
I nigdy się nie spóźniaj! Jeśli natomiast coś wydarzy się po drodze, 
nie będziesz mógł się pojawić na spotkaniu – zadzwoń do rekrutera 
i poinformuj go o tym� Sprawi to, że nie trafisz na „czarną listę”, która 
zamknie przed Tobą drzwi do kariery�

GODZINA ZERO
Podczas spotkania będziesz się stresować – nie ma w tym nic dziw-
nego� Rozmowy o pracę są emocjonujące, bo zdajesz sobie sprawę 
z tego, że jesteś oceniany przez osoby, które tak naprawdę niewiele 
o Tobie wiedzą� To od nich też zależy dalsza część Twojej kariery – czy 
to w tej firmie zaczepisz się i podciągniesz swoje umiejętności i być 
w może w przyszłości zostaniesz dyrektorem?
Na początek warto poprosić o wodę� Niby nic, a dzięki temu będziesz 
miał co zrobić z rękoma – np� poprzez trzymanie szklanki� Ponieważ 
stres powoduje też wyschnięcie gardła, pomoże Ci to w uniknięciu 
chrypki� 
Siadając pamiętaj, by zająć wygodną pozycję, ale jednocześnie dość 
elegancką, czyli nie odsuwaj krzesła od stołu, nie rozstawiaj zbyt szero-
ko nóg i nie przyjmuj postawy luzaka� Choć masz czuć się swobodnie, 
dzięki czemu łatwiej będzie Ci prowadzić rozmowę, to jednak pokaż, 
że znasz też podstawowe zasady savoir vivre� 
Rozmawiając – postaraj się złapać kontakt wzrokowy� Nie ma nic gor-
szego niż kandydat mówiący do ściany albo do podłogi� Osoby z dzia-
łów HR naprawdę nie gryzą! Chcą dowiedzieć się o Tobie jak najwięcej 
i poznać Twoją osobowość z jak najlepszej strony� 

Nie ma osób, które by idealnie przeszły przez każde spotkanie – umie-
jętności miękkie, które znacznie ułatwiają pokonanie pierwszego eta-
pu, są na ogół domeną humanistów, ale i oni muszą się tego nauczyć, 
co ważniejsze – ty też możesz� Pierwszą z nich jest talent dialogu, co 
możesz przećwiczyć po prostu wspólnie ze znajomymi� Życzymy po-
wodzenia! 

18
RYNEK PRACY

PRACUJ W IT



 Na pomoc!
Idę na rozmowę 
rekrutacyjną!

dzieć jakie masz predyspozycje i w jakim kierunku możesz się rozwijać 
– to również potwierdzi czy będziesz pasował do istniejącej już kultury 
organizacyjnej� To tak zwany pierwszy „przesiew”, dzięki któremu na 
rozmowę zapraszana jest jedynie część osób, które zdecydowały się 
aplikować na dane stanowisko�
Tak wygląda cały proces rekrutacyjny, dlatego dział HR jest niezbęd-
ny także w IT� W takim razie czas przejść do dalszych wyjaśnień, czyli 
co robić, a czego nie robić podczas rozmowy kwalifikacyjnej i jak się 
do niej dobrze przygotować by przejść na kolejny etap, który po-
zwoli Ci spotkać się ze specjalistą, który doskonale rozumie branżo-
we pojęcia�

PRZYGOTOWANIA – NAJWAŻNIEJSZY KROK
Większość z nas nie przepada za przygotowaniami� Cały ten etap wy-
daje się zbędny, zwłaszcza, że nie będzie to egzamin maturalny czy 
dyplomowy, a jedynie rozmowa kwalifikacyjna� I tu pojawia się pierw-
szy błąd – przez takie podejście podczas rekrutacji poległa niejedna, 
niezwykle utalentowana osoba� To klasyczne potknięcie nowicjusza, 
które może całkowicie zmienić przebieg Twojej rozpoczynającej się 
kariery� 
Przed pierwszym etapem warto więc jeszcze raz sprawdzić, do jakiej 
firmy została złożona aplikacja� Czy wiesz jakie mają produkty, kto 
jest ich partnerem biznesowym, jakie są ich cele, a także jak wygląda 
działalność CSR i czy w ogóle jest? Taki krótki research nie tylko bę-
dzie dla Ciebie wsparciem, gdy zadane zostanie pytanie „a przy czym 
chciałbyś pracować w naszej organizacji”, lecz również pozwoli Ci zro-
zumieć, jakie są najważniejsze wartości dla danej spółki i jak się w nie 
wpasowujesz� 
Kolejnym krokiem powinno być zapoznanie się jeszcze raz dokładnie 
ze swoim CV� Zastanów się, co może być w nim niezrozumiałe dla osób 
spoza branży i przygotuj do tego krótką odpowiedź, która pokaże oso-
bie rekrutującej, że doskonale znasz się na tym, co robisz i możesz pra-
cować zarówno w zespole, który dokładnie orientuje się w specyfice 
branży, jak i z partnerami B2B, którzy jedynie zlecają Ci pewne zadania�
Pamiętaj też o swoim hobby� To będzie jeden z punktów zaczepienia, 

Zanim podamy Ci wskazówki, jak śmiało i pewnie przejść przez pro-
ces rekrutacji, wyjaśnijmy kim de facto jest rekruter� To ktoś w ro-

dzaju pośrednika, który może otworzyć lub zamknąć drzwi do kariery 
w danej firmie, ale na obie wersje wydarzeń największy wpływ masz Ty 
sam i Twoje podejście do całej rekrutacji� Czy HR jest niezbędny 
w branży IT? I czy w ogóle wie, kogo ma rekrutować?

PROCES REKRUTACJI
Dla osób pracujących w HR rekrutacja jest jedynie jednym z wielu 
projektów, którymi się zajmują� Oprócz poszukiwań nowych ludzi do 
pracy, którzy swoimi umiejętnościami mogliby wzbogacić istniejący 
zespół, przede wszystkim starają się doskonale poznać kulturę orga-
nizacyjną by atmosfera panująca w przedsiębiorstwie była naprawdę 
przyjemna, a także dobrać odpowiednie szkolenia, dzięki którym pra-
cownicy, także programiści, będą mogli rozwinąć swoje talenty�
Sama idea procesu rekrutacji jest schematyczna – manager lub dy-
rektor, który poszukuje nowej osoby do swojego zespołu, przedsta-
wia rekruterowi pełne wymagania, zarówno w kwestii umiejętności, 
talentów, a coraz częściej także predyspozycji� Dopiero na podstawie 
tych kryteriów przygotowywane jest ogłoszenie i nabór kandydatów� 
Osoba, która przeprowadza rozmowę bada zgodność Twojego CV 
z informacjami, jakie zostały jej przekazane odgórnie� Sprawdza rów-
nież kompetencje miękkie i to, jakie są szanse na dopasowanie Ciebie 
do zespołu� Jeśli otrzymasz do rozwiązania krótki test, który nie jest 
powiązany z Twoją branżą, prawdopodobnie firma chce również wie-

   DOMINIKA Stańczyk
Dziennikarka, od kilku lat związana z branżą PR� 
Obecnie pracuje w QubicGames S�A�, gdzie objęła 
stanowisko PR i Marketing Managera� Zajmuje się 
również rekrutacją w sektorze gamingowym na potrzeby 
firmy� Zarówno w pracy jak i poza nią miłośniczka 
gier komputerowych, czym udowadnia, że prywatne 
zamiłowania mogą stać się kluczem do rozwoju kariery 
zawodowej�

 Na pomoc!
Idę na rozmowę 
rekrutacyjną!

Wiele kandydatów 
wyjątkowo nie lubi działu HR. 

Przyczyny na ogół są prozaiczne 
– co oni mogą wiedzieć 

o mojej branży? Nie inaczej 
wygląda to w przypadku IT. 

Choć firmy potrafią być wysoko 
wyspecjalizowane w tym kierunku, 

pierwsze kroki podczas naboru 
kandydatów wyznacza dział kadr� 

I choć może Ci się wydawać, 
że o Twojej profesji mają niewielkie 
pojęcie, to zaufaj nam – doskonale 

zdają sobie sprawę z tego, 
kto powinien być w ich zespole!

rozluźniający atmosferę, dlatego dobrze, jeśli nie będzie to po prostu 
„programowanie”� Jeśli jednak na zmianę tego punktu jest za późno, 
postaraj się nadać jej inny kierunek, który nie będzie bezpośrednio 
związany z pracą – np� podczas rozmowy powiedz, że tworzysz proste 
aplikacje lub szukasz idei na powiązanie ze sobą konkretnej społecz-
ności� Obie opcje pozwolą osobom, które przeprowadzają rekrutację, 
znaleźć inny kierunek dialogu, dzięki któremu płynnie przejdziecie do 
rozrywki czy technologicznej przyszłości�
Wyszukaj w sieci kwestionariusz rozmowy – choć każdy specjalista ds� 
HR ma swoją własną listę pytań, to pewne sformułowania pojawiają się 
niemal zawsze, dlatego dobrze być do nich przygotowanym� Siadając 
przed lustrem odpowiedz na nie – dzięki temu na spotkaniu będziesz 
czuć się pewniej� 
Ostatnią, ale nie mniej ważną rzeczą jest to, w co będziesz ubrany� To 
Twój strój będzie miał największy wpływ na pierwsze wrażenie, jakie 
wywołasz na osobach rekrutujących, dlatego zadbaj o to, by nie było 
na nim plam czy dziur, które będą świadczyć o Twoim „olewczym” 
podejściu� 

BŁĘDY, KTÓRE MUSISZ WYELIMINOWAĆ
Jak pisaliśmy na początku, ogólne podejście do osób z HR jest dość 
negatywne – przecież nic nie wiedzą o mojej pracy� Powoduje to, 
że podczas rozmów kandydaci najczęściej traktują ich z góry� To naj-
większy błąd, bo w ten sposób okazany zostanie brak szacunku do 
rozmówcy, a przecież to Ty starasz się o pracę, więc powinieneś okazać 
pokorę� 
Wspomnieliśmy też o stroju� I choć programiści rzadko kiedy chodzą 
do pracy w garniturach i pod krawatem, to rozmowa rządzi się swo-
imi prawami� To właśnie na tym spotkaniu masz pokazać siebie z jak 
najlepszej strony, a ubiór jest pierwszą rzeczą, którą widać� Nie chodzi 
o to byś założył marynarkę, frak czy wypastowane buty, ale cały outfit 
powinien być rozsądny i schludny� 
Mówić, a nie milczeć� Słuchać, a nie gadać� Trudno znaleźć środek cięż-
kości, ale zarówno milczenie, jak i ciągła gadka są złe� Pamiętaj, że roz-
mowa kwalifikacyjna posiada słowo klucz w samej nazwie� Powinieneś 

więc prowadzić dialog, jeśli masz pytania – zadawać je, a nie czekać 
aż ktoś wyciągnie coś z ciebie siłą� Odpowiedź „tak” lub „nie” warto 
rozwinąć do pełnego zdania�
I nigdy się nie spóźniaj! Jeśli natomiast coś wydarzy się po drodze, 
nie będziesz mógł się pojawić na spotkaniu – zadzwoń do rekrutera 
i poinformuj go o tym� Sprawi to, że nie trafisz na „czarną listę”, która 
zamknie przed Tobą drzwi do kariery�

GODZINA ZERO
Podczas spotkania będziesz się stresować – nie ma w tym nic dziw-
nego� Rozmowy o pracę są emocjonujące, bo zdajesz sobie sprawę 
z tego, że jesteś oceniany przez osoby, które tak naprawdę niewiele 
o Tobie wiedzą� To od nich też zależy dalsza część Twojej kariery – czy 
to w tej firmie zaczepisz się i podciągniesz swoje umiejętności i być 
w może w przyszłości zostaniesz dyrektorem?
Na początek warto poprosić o wodę� Niby nic, a dzięki temu będziesz 
miał co zrobić z rękoma – np� poprzez trzymanie szklanki� Ponieważ 
stres powoduje też wyschnięcie gardła, pomoże Ci to w uniknięciu 
chrypki� 
Siadając pamiętaj, by zająć wygodną pozycję, ale jednocześnie dość 
elegancką, czyli nie odsuwaj krzesła od stołu, nie rozstawiaj zbyt szero-
ko nóg i nie przyjmuj postawy luzaka� Choć masz czuć się swobodnie, 
dzięki czemu łatwiej będzie Ci prowadzić rozmowę, to jednak pokaż, 
że znasz też podstawowe zasady savoir vivre� 
Rozmawiając – postaraj się złapać kontakt wzrokowy� Nie ma nic gor-
szego niż kandydat mówiący do ściany albo do podłogi� Osoby z dzia-
łów HR naprawdę nie gryzą! Chcą dowiedzieć się o Tobie jak najwięcej 
i poznać Twoją osobowość z jak najlepszej strony� 

Nie ma osób, które by idealnie przeszły przez każde spotkanie – umie-
jętności miękkie, które znacznie ułatwiają pokonanie pierwszego eta-
pu, są na ogół domeną humanistów, ale i oni muszą się tego nauczyć, 
co ważniejsze – ty też możesz� Pierwszą z nich jest talent dialogu, co 
możesz przećwiczyć po prostu wspólnie ze znajomymi� Życzymy po-
wodzenia! 
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Zdalnie 
czy stacjonarnie? 

obowiązki, zaczepia pies; przeskakujesz z jednej czynności do drugiej, 
stale odrywasz się od pracy�
10. Wychodząc z biura do domu, masz poczucie, że zamykasz za 
sobą sprawy zawodowe i łatwiej Ci wyznaczyć granice między pracą 
a życiem prywatnym�
11. Kiedy masz dłuższą nieobecność w pracy, przestajesz być na 
bieżąco z firmowymi wydarzeniami i sprawami współpracowników, 
to zaczynasz czuć się wyizolowany i odseparowany�
12. Kiedy Twoi współpracownicy są poza biurem i Ty sam siedzisz 
w Waszym pokoju, to szukasz towarzystwa w sąsiednich działach, 
częściej wychodzisz do firmowej kuchni, żeby móc kogoś spotkać�
13. Wracasz z rozmowy u szefa� Pierwsze co robisz, to dzielisz się ze 
współpracownikami swoimi emocjami – radością i zadowoleniem 
z sukcesu oraz otrzymanych pochwał albo zdenerwowaniem i rozża-
leniem z powodu złych wiadomości�
14. Kiedy masz jakiś problem, bez wahania prosisz kolegę zza biurka 
o pomoc i chętnie słuchasz rad współpracowników�
15. Lubisz zmieniać otoczenie, bywać w różnych miejscach�
16. Lubisz, gdy wokół dużo się dzieje� Nie musisz mieć stuprocento-
wej ciszy, by się skupić� Lekkie zamieszanie dookoła, gwar i adrenalina 
są wręcz mile widziane�
17. Poranną kawę wypijasz zawsze w towarzystwie, a idąc na obiad 
w samotności tracisz apetyt�
18. Pracując w biurze cenisz możliwość szybkiego i bezpośredniego 
skontaktowania się z przełożonym� Drażni Cię, gdy ten kontakt jest 
utrudniony�

Zdalna praca ma faktycznie wiele blasków, ale są też cienie� Po tygo-
dniu mogłoby się okazać, że w podskokach wracasz do biura, bo 

brakuje Ci ludzi, rozmów, gwaru� A może odwrotnie?
 Chcesz się przekonać, czy nadajesz się do pracy zdalnej? Czy taka for-
ma będzie dla Ciebie lepsza od stacjonarnej? Zaznacz „tak”, jeśli zga-
dzasz się z poniższymi stwierdzeniami lub „nie”, jeśli nie pasują one do 
opisu Twojej osoby�
1. Rzadko odwiedzasz portale społecznościowe i czatujesz ze 
znajomymi, za to chętnie umawiasz się „na mieście” i jesteś uczest-
nikiem wszystkich firmowych imprez i spotkań przy piwie�
2. Drażni Cię „ogarnianie” domowych pieleszy i codzienne obowiąz-
ki� Nie możesz zbyt długo przebywać w takiej przestrzeni�
3. Kiedy jesteś w domu, wpadasz w wir porządków i nie możesz prze-
stać� A to coś trzeba naprawić, a to poprawić, a to wyczyścić�
4. Rozmowy ze współpracownikami i wspólny śmiech działają na 
Ciebie inspirująco� Czujesz, że czerpiesz od nich energię�
5. Tracisz humor, jeśli przez kilka dni Twój telefon milczy i nikt ze zna-
jomych lub rodziny nie odzywa się do Ciebie�
6. Lubisz mieć poczucie, że praca trwa „od do”�
7. Lubisz pracować w ściśle wyznaczonych godzinach, zgodnie z gra-
fikiem� Każdy dzień musi mieć podobny, uporządkowany rytm pracy�
8. W domu bardzo pilnujesz, by nie absorbowały Cię sprawy zawo-
dowe – wyłączasz firmową komórkę i tylko w sytuacjach awaryjnych 
siadasz do pracy wieczorem�
9. Kiedy przynosisz do domu część pracy, której nie zdążyłeś wyko-
nać w firmie – masz problem z koncentracją, rozpraszają Cię domowe 

  KATARZYNA 
Klimek-Michno 

Redaktorka, zajmująca się tematyką zarządzania zasobami 
ludzkimi i rynku pracy, stały współpracownik Pracuj�pl�

Codziennie rano musisz dojeżdżać do biura i zazdrościsz 
kolegom freelancerom, którzy leniwie wstają dopiero 
w południe? Marzysz, żeby szef pozwolił Ci pracować z domu, 
bo nie będziesz musiał stać w korkach?

19. Najbardziej mobilizuje Cię i dyscyplinuje stały kontakt z szefem 
oraz regularne spotkania i konsultacje�
20. Chętnie angażujesz się w zespołowe projekty, lubisz „burze 
mózgów” w gronie współpracowników, spotkania i wspólne podej-
mowanie wyzwań�
21. Po pracy zazwyczaj masz spotkanie ze znajomymi albo coś do 
załatwienia, rzadko wracasz prosto do domu�
22. Jesteś przyzwyczajony do dojazdów – w pociągu czytasz, 
w samochodzie słuchasz e-booków albo załatwiasz zaległe rozmowy 
telefoniczne�

WIĘKSZOŚĆ ODPOWIEDZI: TAK
Pracy w samotności mówisz „nie”
Być może praca stacjonarna ma swoje wady, ale jednak lubisz ją i do-
brze czujesz się wśród ludzi� Dbasz o towarzystwo, wolisz kontakt 
twarzą w twarz niż komunikację wirtualną� Ważny jest dla Ciebie 
społeczny aspekt pracy – możliwość wymiany doświadczeń, dzie-
lenia się radami, bezpośrednich konsultacji� Starasz się integrować 
z zespołem� To współpracownicy są siłą napędową� Nie wyobrażasz 
sobie porannej kawy w samotności� Praca zdalna może być komfor-
towa, ale wiąże się z pewnego rodzaju izolacją� Jeśli lubisz być na 
bieżąco z firmowymi sprawami i pracujesz efektywniej wśród ludzi, 
to praca zdalna mogłaby zadziałać na Ciebie demotywująco� Nie tyl-
ko odbiłoby się to na jakości wykonywanej pracy, ale też na Twoim 
samopoczuciu� Jeśli rozpatrujesz zmianę formy pracy – ze stacjonar-
nej na zdalną albo chcesz zacząć pracować jako freelancer z domu 

– to daj sobie czas na oswojenie się i stopniowe wdrażanie� Być 
może w Twoim przypadku lepszym rozwiązaniem byłby jeden, dwa 
dni zdalnej pracy, a pozostałe dni – praca stacjonarna� Takie uroz-
maicenie mogłoby być korzystniejsze niż zupełne zamknięcie się 
w czterech ścianach� Rozwiązaniem dla feelancerów o towarzyskiej 
duszy jest także praca w kawiarni albo najlepiej biurze coworkingo-
wym – nie rezygnując z wolności zatrudnienia, mamy wtedy kontakt 
z ludźmi� A w krytycznej sytuacji, jeśli utkniesz w domu – ściągnij 
aplikację, która… imituje kawiarniany gwar�

WIĘKSZOŚĆ ODPOWIEDZI: NIE
Jesteś urodzonym freelancerem
Praca zdalna nie jest dla Ciebie uciążliwym rozwiązaniem� Potrafisz 
pracować w samotności i nie odbija się to na Twoim samopoczuciu� 
Cenisz możliwość pracy w ciszy i spokoju� Jesteś wówczas bardziej 
efektywny i skoncentrowany� Nie czujesz też potrzeby, żeby być w sta-
łym kontakcie ze współpracownikami� Może nawet nie lubisz, kiedy 
szef stoi Ci nad głową� Praca zdalna pozwala na pracę w nietypowych 
godzinach i bez wychodzenia z domu, ale wymaga też dobrej organi-
zacji i samo motywacji� Pasuje Ci elastyczny grafik i to, że sam możesz 
normować godziny pracy� Trzeba jednak umieć wyznaczać granice 
i wiedzieć, kiedy kończy się praca, a zaczyna życie prywatne� Ty to po-
trafisz i kiedy należy wykonywać obowiązki służbowe, nie zajmujesz 
się domowymi zajęciami� Jednocześnie lubisz domową przestrzeń 
i nie przeszkadza Ci, że przeznaczasz ją również na pracę zawodową�
I jak wypadliście? 
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Zdalnie 
czy stacjonarnie? 

obowiązki, zaczepia pies; przeskakujesz z jednej czynności do drugiej, 
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10. Wychodząc z biura do domu, masz poczucie, że zamykasz za 
sobą sprawy zawodowe i łatwiej Ci wyznaczyć granice między pracą 
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15. Lubisz zmieniać otoczenie, bywać w różnych miejscach�
16. Lubisz, gdy wokół dużo się dzieje� Nie musisz mieć stuprocento-
wej ciszy, by się skupić� Lekkie zamieszanie dookoła, gwar i adrenalina 
są wręcz mile widziane�
17. Poranną kawę wypijasz zawsze w towarzystwie, a idąc na obiad 
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18. Pracując w biurze cenisz możliwość szybkiego i bezpośredniego 
skontaktowania się z przełożonym� Drażni Cię, gdy ten kontakt jest 
utrudniony�

Zdalna praca ma faktycznie wiele blasków, ale są też cienie� Po tygo-
dniu mogłoby się okazać, że w podskokach wracasz do biura, bo 

brakuje Ci ludzi, rozmów, gwaru� A może odwrotnie?
 Chcesz się przekonać, czy nadajesz się do pracy zdalnej? Czy taka for-
ma będzie dla Ciebie lepsza od stacjonarnej? Zaznacz „tak”, jeśli zga-
dzasz się z poniższymi stwierdzeniami lub „nie”, jeśli nie pasują one do 
opisu Twojej osoby�
1. Rzadko odwiedzasz portale społecznościowe i czatujesz ze 
znajomymi, za to chętnie umawiasz się „na mieście” i jesteś uczest-
nikiem wszystkich firmowych imprez i spotkań przy piwie�
2. Drażni Cię „ogarnianie” domowych pieleszy i codzienne obowiąz-
ki� Nie możesz zbyt długo przebywać w takiej przestrzeni�
3. Kiedy jesteś w domu, wpadasz w wir porządków i nie możesz prze-
stać� A to coś trzeba naprawić, a to poprawić, a to wyczyścić�
4. Rozmowy ze współpracownikami i wspólny śmiech działają na 
Ciebie inspirująco� Czujesz, że czerpiesz od nich energię�
5. Tracisz humor, jeśli przez kilka dni Twój telefon milczy i nikt ze zna-
jomych lub rodziny nie odzywa się do Ciebie�
6. Lubisz mieć poczucie, że praca trwa „od do”�
7. Lubisz pracować w ściśle wyznaczonych godzinach, zgodnie z gra-
fikiem� Każdy dzień musi mieć podobny, uporządkowany rytm pracy�
8. W domu bardzo pilnujesz, by nie absorbowały Cię sprawy zawo-
dowe – wyłączasz firmową komórkę i tylko w sytuacjach awaryjnych 
siadasz do pracy wieczorem�
9. Kiedy przynosisz do domu część pracy, której nie zdążyłeś wyko-
nać w firmie – masz problem z koncentracją, rozpraszają Cię domowe 

  KATARZYNA 
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ludzkimi i rynku pracy, stały współpracownik Pracuj�pl�

Codziennie rano musisz dojeżdżać do biura i zazdrościsz 
kolegom freelancerom, którzy leniwie wstają dopiero 
w południe? Marzysz, żeby szef pozwolił Ci pracować z domu, 
bo nie będziesz musiał stać w korkach?

19. Najbardziej mobilizuje Cię i dyscyplinuje stały kontakt z szefem 
oraz regularne spotkania i konsultacje�
20. Chętnie angażujesz się w zespołowe projekty, lubisz „burze 
mózgów” w gronie współpracowników, spotkania i wspólne podej-
mowanie wyzwań�
21. Po pracy zazwyczaj masz spotkanie ze znajomymi albo coś do 
załatwienia, rzadko wracasz prosto do domu�
22. Jesteś przyzwyczajony do dojazdów – w pociągu czytasz, 
w samochodzie słuchasz e-booków albo załatwiasz zaległe rozmowy 
telefoniczne�

WIĘKSZOŚĆ ODPOWIEDZI: TAK
Pracy w samotności mówisz „nie”
Być może praca stacjonarna ma swoje wady, ale jednak lubisz ją i do-
brze czujesz się wśród ludzi� Dbasz o towarzystwo, wolisz kontakt 
twarzą w twarz niż komunikację wirtualną� Ważny jest dla Ciebie 
społeczny aspekt pracy – możliwość wymiany doświadczeń, dzie-
lenia się radami, bezpośrednich konsultacji� Starasz się integrować 
z zespołem� To współpracownicy są siłą napędową� Nie wyobrażasz 
sobie porannej kawy w samotności� Praca zdalna może być komfor-
towa, ale wiąże się z pewnego rodzaju izolacją� Jeśli lubisz być na 
bieżąco z firmowymi sprawami i pracujesz efektywniej wśród ludzi, 
to praca zdalna mogłaby zadziałać na Ciebie demotywująco� Nie tyl-
ko odbiłoby się to na jakości wykonywanej pracy, ale też na Twoim 
samopoczuciu� Jeśli rozpatrujesz zmianę formy pracy – ze stacjonar-
nej na zdalną albo chcesz zacząć pracować jako freelancer z domu 

– to daj sobie czas na oswojenie się i stopniowe wdrażanie� Być 
może w Twoim przypadku lepszym rozwiązaniem byłby jeden, dwa 
dni zdalnej pracy, a pozostałe dni – praca stacjonarna� Takie uroz-
maicenie mogłoby być korzystniejsze niż zupełne zamknięcie się 
w czterech ścianach� Rozwiązaniem dla feelancerów o towarzyskiej 
duszy jest także praca w kawiarni albo najlepiej biurze coworkingo-
wym – nie rezygnując z wolności zatrudnienia, mamy wtedy kontakt 
z ludźmi� A w krytycznej sytuacji, jeśli utkniesz w domu – ściągnij 
aplikację, która… imituje kawiarniany gwar�

WIĘKSZOŚĆ ODPOWIEDZI: NIE
Jesteś urodzonym freelancerem
Praca zdalna nie jest dla Ciebie uciążliwym rozwiązaniem� Potrafisz 
pracować w samotności i nie odbija się to na Twoim samopoczuciu� 
Cenisz możliwość pracy w ciszy i spokoju� Jesteś wówczas bardziej 
efektywny i skoncentrowany� Nie czujesz też potrzeby, żeby być w sta-
łym kontakcie ze współpracownikami� Może nawet nie lubisz, kiedy 
szef stoi Ci nad głową� Praca zdalna pozwala na pracę w nietypowych 
godzinach i bez wychodzenia z domu, ale wymaga też dobrej organi-
zacji i samo motywacji� Pasuje Ci elastyczny grafik i to, że sam możesz 
normować godziny pracy� Trzeba jednak umieć wyznaczać granice 
i wiedzieć, kiedy kończy się praca, a zaczyna życie prywatne� Ty to po-
trafisz i kiedy należy wykonywać obowiązki służbowe, nie zajmujesz 
się domowymi zajęciami� Jednocześnie lubisz domową przestrzeń 
i nie przeszkadza Ci, że przeznaczasz ją również na pracę zawodową�
I jak wypadliście? 
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Polski 
rynek pracy 
docenia IT 
Kategoria IT w 2017 roku pod względem płac utrzymała pozycję 
lidera. Pierwsze miejsce uzyskała dzięki medianie – wartości środkowej 
zarobków brutto, które deklarowali badani wypełniając ankietę 
na portalu zarobki�pracuj�pl – 6 600 zł brutto� 

RAPORT

  KAROLINA Sapińska
Asystentka Marketingu B2B w Grupie Pracuj� 
Absolwentka Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych 
i Resocjalizacji� Interesuje się psychologią społeczną� 
Od dwóch lat poszerza wiedzę z zakresu rozwoju 
potencjału społecznego�
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IT   

Doradztwo / Konsulting

Strategia / BI

Marketing

Nieruchomości

Public Relations

Zakupy

Energetyka

Internet / e-Commerce / Nowe media

Łańcuch dostaw

Ubezpieczenia

Bankowość

Finanse / Ekonomia

Inżynieria

Budownictwo

Prawo

Badania i rozwój

Human Resources / Zasoby ludzkie

Transport / Spedycja

BHP / Ochrona środowiska

Media / Sztuka / Rozrywka

Sprzedaż / Obsługa klienta

Reklama / Grafika / Kreacja / Fotografia

Kontrola jakości

Produkcja

Edukacja / Szkolenia

Call Center

Praca fizyczna

Administracja biurowa

Hotelarstwo / Gastronomia / Turystyka

Uroda / Rekreacja / Zdrowy styl życia

1 tys.0
Mediana (PLN brutto)

PRZECIĘTNE ZAROBKI W POLSCE

2 tys. 3 tys. 4 tys. 5 tys. 6 tys.

SPECJALIŚCI W DWÓCH 
OBSZARACH IT
Bez względu na województwo, osoby spe-
cjalizujące się w rozwoju oprogramowania 
w ubiegłym roku zarabiały więcej niż z ka-
tegorii IT – Administracja� Przeciętne wyna-
grodzenie, uzyskiwane w pierwszych 3 latach 
przez specjalistów w sektorze IT/Rozwój opro-
gramowania w województwie mazowieckim 
kształtowało się na poziomie 5700 zł. Mediana 
zarobków specjalistów z dłuższym stażem wy-
nosiła 10 000 zł – komentuje Artur Kobyliński, 
Ekspert ds� Wynagrodzeń w Grupie Pracuj�

EKSPERT

ARTUR 
Kobyliński
Ekspert ds� wynagrodzeń 
i analityk danych w Grupie 
Pracuj�

Niższą pensję dostali programiści z ponad 3-letnim doświadcze-
niem z woj� podkarpackiego, warmińsko – mazurskiego i święto-
krzyskiego w 2017 roku było to 6500 zł brutto, młodsi stażem dostali 
wypłatę mniejszą o 2800 zł brutto w woj� warmińsko – mazurskim 
i świętokrzyskim�
Pozyskane dane wskazują, że osoby początkujące w kategorii IT 
Administracja z województwa mazowieckiego i dolnośląskiego prze-
ciętnie zarabiały więcej, niż starsi stażem specjaliści z województwa 
podkarpackiego, świętokrzyskiego i podlaskiego� Natomiast płace dla 
specjalistów w tym obszarze z doświadczeniem od 0 do 3 lat były zbli-
żone w każdym województwie� Inaczej plasowały się przeciętne za-
robki dla specjalistów mających powyżej 3 lat doświadczenia� Osoby 
zatrudnione w województwie mazowieckim, dolnośląskim i pomor-

skim zarobiły około 2200 zł więcej, niż z województwa podlaskiego 
świętokrzyskiego i podkarpackiego�
Specjaliści z doświadczeniem do 3 lat w IT – Administracji z woj� lubel-
skiego otrzymali przeciętnie wynagrodzenie w kwocie 3400 zł brutto, 
natomiast z większym doświadczeniem na Podlasiu o 1000 zł brutto 
więcej�

NA STANOWISKU KIEROWNICZYM
Oprócz wiedzy technicznej, liczą się takie kompetencje jak: delegowa-
nie zadań, koordynowanie projektów, ocenianie pracy i motywowanie 
pracowników, podejmowanie decyzji dotyczących zatrudniania i zwal-
niania pracowników oraz zarządzanie budżetem działu� Dane dotyczą-
ce sektora IT z roku 2017 wskazują, że najlepiej opłacani byli kierownicy 

0
Mediana (PLN brutto)

PRZECIĘTNA PŁACA 
IT ROZWÓJ OPROGRAMOWANIA

2 tys. 4 tys. 6 tys. 8 tys. 10 tys.

mazowieckie

małopolskie

dolnośląskie

pomorskie

łódzkie

wielkopolskie

zachodniopomorskie

opolskie

śląskie

lubelskie

kujawsko-pomorskie

lubuskie

podlaskie

podkarpackie

warmińsko-mazurskie

świętokrzyskie

Mediana (płaca całkowita brutto) dla specjalistów 
z doświadczeniem powyżej 3 lat.

Mediana (płaca całkowita brutto) dla specjalistów 
z doświadczeniem od 0 do 3 lat.

0
Mediana (PLN brutto)

PRZECIĘTNA PŁACA 
IT ADMINISTRACJA
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Mediana (płaca całkowita brutto) dla specjalistów 
z doświadczeniem powyżej 3 lat.

Mediana (płaca całkowita brutto) dla specjalistów 
z doświadczeniem od 0 do 3 lat.
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kształtowało się na poziomie 5700 zł. Mediana 
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grodzenie wzrastało przeciętnie o 1500 zł brutto� Podobna sytuacja 
dotyczy osób specjalizujących się w zarządzaniu projektami� Istnieją 
takie specjalizacje, w których większy wpływ na przeciętne wynagro-
dzenie ma doświadczenie i takie, w których bardziej istotnym czynni-
kiem jest jednak poziom stanowiska, jak np� w obszarze Zarządzania 
usługami� Młodsi stażem zarobili o 2400 zł brutto mniej, niż ci bardziej 
zaawansowani� Obejmując stanowisko menedżerskie mogli liczyć na 
wzrost w wysokości 5500 zł brutto� 

PŁEĆ W BRANŻY
Coraz częściej również kobiety wybierają uczelnie techniczno-infor-
matyczne i tę ścieżkę edukacyjną� Pomimo, że prawie 90% osób pra-
cujących w sektorze IT to mężczyźni, możemy wyróżnić grupę stanowisk, 

2 tys.0
Mediana (PLN brutto)

PRZECIĘTNA PŁACA PRACOWNIKÓW IT

4 tys. 6 tys. 8 tys. 10 tys. 12 tys. 14 tys.

Senior Project Manager

Architekt IT

Senior JAVA Developer

Senior .Net Developer

Product Owner

Senior PHP Developer

Scrum Master

Starszy Administrator IT

Business Analyst

System Engineer

SQL Developer

iOS Developer

Test Automation Engineer

UX Designer

Administartor Baz Danych

Programista - Analityk PL/SQL

.Net Developer

Konsultant SAP

Programista Java

Quality Assurance Engineer

PHP Developer

Programista Android

Administrator Linux

Administrator Sieci

Junior .NET Developer

Młodszy Programista JAVA

Help Desk Specialist

Młodszy Programista Android

Junior PHP Developer

Junior Software Tester

z kategorii IT – Rozwój oprogramowania / Architektura� Mediana „ich 
płac” w ubiegłym roku wyniosła 15 200 zł brutto� Najmniej zarabiały 
osoby na stanowiskach kierowniczych w specjalizacji Wsparcie tech-
niczne / Helpdesk – ich przeciętne miesięczne wynagrodzenie wy-
nosiło 8500 zł brutto� Dane wskazują, iż najwięcej zarabiali kierownicy 
w obu kategoriach w obrębie województwa mazowieckiego�

STAŻ PRACY, A SPECJALIZACJA
Awans i doświadczenie przeważnie oznaczają podniesienie płac, 
wszytsko jednak zależy od specjalizacji� Specjalista do spraw 
Architektury oprogramowania z kilkuletnim doświadczeniem w 2017 
roku mógł zarobić przeciętnie o 5200 zł brutto więcej, niż osoby po-
czątkujące, natomiast przy objęciu stanowiska kierowniczego wyna-

0
Mediana (PLN brutto)

PŁACA W POSZCZEGÓLNYCH 
PODKATEGORIACH IT

3 tys. 6 tys. 9 tys. 12 tys. 15 tys.

Mediana (płaca całkowita brutto) dla specjalistów 
z doświadczeniem powyżej 3 lat.

Mediana (płaca całkowita brutto) kierowników 
(wszystkie poziomy doświadczenia).

Mediana (płaca całkowita brutto) dla specjalistów 
z doświadczeniem od 0 do 3 lat.

Architektura

Bezpieczeństwo / Audyt

Analiza biznesowa

Zarządzanie projektem

Programowanie

Wdrożenia ERP

Zarządzanie usługami

Administrowanie bazami danych i storage

Administrowanie systemami

Testowanie

Tworzenie stron WWW / Technologie internetowe

Administrowanie sieciami

Wsparcie techniczne / Helpdesk

dla których odsetek kobiet jest dość duży. Przykładowo, 4 osoby na 10 
pracujące na stanowisku UX Designer to kobiety. Znaczny udział kobiet 
występuje również na stanowisku Business Analyst (33%) oraz Scrum 
Master (25%) – komentuje Artur Kobyliński Ekspert, ds� Wynagrodzeń 
w Grupie Pracuj� Większy odsetek kobiet pracujących w IT specjali-
zuje się w kategorii Rozwój oprogramowania, niż IT – Administracja� 
Branża IT zaczyna być dla kobiet atrakcyjnym obszarem zawodowym 
i zarobkowym, co jest o tyle istotne, że obszary te są w Polsce bardzo 
dobrze opłacane� Przeciętne wynagrodzenia w tych obszarach kształ-
tują się między 8200 zł brutto, a 10 000 zł brutto�

BENEFITY
Najczęstszymi, pozafinansowymi formami wynagrodzenia wymienia-
nymi przez pracowników IT pozostaje bezkonkurencyjna prywatna 
opieka medyczna oraz dofinasowanie do zajęć sportowych – dekla-
ruje to ponad 50 % ankietowanych� W drugiej kolejności można spo-
dziewać się dofinansowania szkoleń / kursów, ubezpieczenia na życie 
oraz dofinansowania nauki języków obcych�

Rynek pracy w Polsce sprzyja pracownikom, stopa bezro-
bocia maleje, a płace rosną� Rok 2017 dla kategorii IT pod 
względem wynagrodzeń był bardzo atrakcyjny� Wciąż 
brakuje specjalistów na rynku IT, pracodawcy deklarują 
problemy z pozyskaniem wykwalifikowanego pracow-
nika� Prognozy na 2018 rok wskazują dalszą tendencję 
wzrostową płac w obszarze IT z uwagi na brak zasobów 
ludzkich�  

*  Wszystkie dane pochodzą z analizy 
360 000 ankiet zebranych w okresie 
od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku 
na portalu pracuj�pl�
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Mediana (PLN brutto)

PŁACA W POSZCZEGÓLNYCH 
PODKATEGORIACH IT

3 tys. 6 tys. 9 tys. 12 tys. 15 tys.

Mediana (płaca całkowita brutto) dla specjalistów 
z doświadczeniem powyżej 3 lat.

Mediana (płaca całkowita brutto) kierowników 
(wszystkie poziomy doświadczenia).

Mediana (płaca całkowita brutto) dla specjalistów 
z doświadczeniem od 0 do 3 lat.

Architektura

Bezpieczeństwo / Audyt

Analiza biznesowa

Zarządzanie projektem

Programowanie

Wdrożenia ERP

Zarządzanie usługami

Administrowanie bazami danych i storage

Administrowanie systemami

Testowanie

Tworzenie stron WWW / Technologie internetowe

Administrowanie sieciami

Wsparcie techniczne / Helpdesk

dla których odsetek kobiet jest dość duży. Przykładowo, 4 osoby na 10 
pracujące na stanowisku UX Designer to kobiety. Znaczny udział kobiet 
występuje również na stanowisku Business Analyst (33%) oraz Scrum 
Master (25%) – komentuje Artur Kobyliński Ekspert, ds� Wynagrodzeń 
w Grupie Pracuj� Większy odsetek kobiet pracujących w IT specjali-
zuje się w kategorii Rozwój oprogramowania, niż IT – Administracja� 
Branża IT zaczyna być dla kobiet atrakcyjnym obszarem zawodowym 
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BENEFITY
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Rynek pracy w Polsce sprzyja pracownikom, stopa bezro-
bocia maleje, a płace rosną� Rok 2017 dla kategorii IT pod 
względem wynagrodzeń był bardzo atrakcyjny� Wciąż 
brakuje specjalistów na rynku IT, pracodawcy deklarują 
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*  Wszystkie dane pochodzą z analizy 
360 000 ankiet zebranych w okresie 
od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku 
na portalu pracuj�pl�
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wyzwaniami, które sprawiają, że praca tutaj jest niezwykle ciekawym 
doświadczeniem� 

EWELINA: Accenture polecili mi znajomi ze studiów, którzy pracowali 
w firmie wcześniej� Pracę zaczęłam jako stażystka, a już po kilku miesią-
cach zrozumiałam, że jest to miejsce, w którym chcę zostać na dłużej� 
Tu na pewno nie odczuję monotonii�

OD ZAWSZE WIEDZIAŁAŚ, ŻE BĘDZIESZ PRACOWAĆ 
W IT? SKĄD WZIĘŁO SIĘ TWOJE ZAMIŁOWANIE 
DO TEGO ZAWODU? 
KINGA: Już jako bardzo małe dziecko wiedziałam, że będę pracować 
w IT� Mój tata jest informatykiem i gdy tylko zauważył u mnie predys-
pozycje do nauki przedmiotów ścisłych, pokazał mi jak niesamowitym 
narzędziem jest komputer i do czego można go wykorzystać� Swoją 
decyzję również zawdzięczam nauczycielowi informatyki w szkole 
podstawowej, który nauczył nas podstaw programowania na przy-
kładzie logomocji – popularnego „żółwika”, który rysuje zgodnie z pi-
sanymi w konsoli instrukcjami� Z początku rysowanie kwadratów nie 
było szczególnie fascynujące, ale już po paru zajęciach tworzyliśmy, 
formuły rysujące koła w losowym kolorze o danym przemieszczeniu 
w wyniku czego powstawały piękne rozety� Jako dziecko byłam za-
chwycona tym, jak 2 linijki kodu można zamienić w coś tak pięknego� 

CO JEST DLA CIEBIE NAJWAŻNIEJSZE W PRACY? 
KINGA: Ludzie� Jeśli człowiek czuje się dobrze w swoim zespole, 
praca jest czystą przyjemnością� Jest jeszcze wiele innych „ważnych” 
czynników, jednak moim zdaniem zespół, który się wzajemnie wspiera 
jest najważniejszy� Jeśli mam trudności z wykonaniem przydzielonego 
mi zadania mam zawsze świadomość, że mogę liczyć na wsparcie ze 
strony bardziej doświadczonych kolegów�

EWELINA: Najważniejsza w pracy jest dla mnie możliwość samore-
alizacji i poczucie ciągłego rozwoju� Niezwykle ważne i motywujące 
jest też zadowolenie klienta, świadomość, że moje pomysły i zaanga-
żowanie w projekt ma sens i przynosi prawdziwą wartość dla firmy� 

CZYM ZAJMUJESZ SIĘ W ACCENTURE? 
KINGA MARZEC: W Accenture jestem analitykiem działu bezpie-
czeństwa IT� Bardzo trudno mi jednoznacznie określić czym się zaj-
muję, ponieważ każdy projekt stawia przede mną nowe wyzwania 
i daje nowe możliwości� Moją specjalizacją jest I&AM czyli Identity and 
Access Management – zarządzanie tożsamością i dostępem, jednak 
w pracy dotykam również innych obszarów jak bazy danych, aplikacje 
i wiele innych� Nie mogę narzekać na monotonię przydzielanych mi 
zadań� 

EWELINA BELCZYK: Zajmuję się analizą i modelowaniem pro-
cesów biznesowych� Obszar moich obowiązków zmienia się 
z projektu na projekt� Nowy projekt to nowe wyzwania, funkcjonalności, 
metodyki czy systemy� Projekty, przy których pracuję dotyczą głównie 
transformacji biznesowo-systemowych w branży telekomunikacyjnej�

DLACZEGO WYBRAŁAŚ WŁAŚNIE ACCENTURE 
JAKO MIEJSCE SWOJEGO ROZWOJU? 
KINGA: Zanim podjęłam starania o pracę w Accenture byłam świa-
doma bardzo dobrej opinii pracowników� Zawsze wyobrażałam sobie 
Accenture jako to miejsce, które umożliwi mi najszerszy rozwój w in-
teresującym mnie obszarze� Mimo bardzo dużych oczekiwań wobec 
pracodawcy nie zawiodłam się� Wręcz przeciwnie! Accenture zasko-
czyło mnie swoim podejściem do pracowników oraz rozwijającymi 

  KINGA Marzec  EWELINA Belczyk 

Kinga Marzec i Ewelina Belczyk to bohaterki kampanii One w Accenture. Kobiety łączące pracę 
z pasjami, dla których płeć nie gra roli w dążeniu do realizowania postawionych przez siebie celów�
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JAKI JEST TWOIM ZDANIEM WSPÓLNY 
MIANOWNIK OKREŚLAJĄCY WSZYSTKICH 
PRACOWNIKÓW ACCENTURE? 
EWELINA: Wszechstronność, ogromna wiedza, zaangażowanie, chęć 
rozwoju i komunikatywność� Accenture tworzą wspaniali ludzie o róż-
norodnych zainteresowaniach i licznych pasjach, którzy są programi-
stami, analitykami czy konsultantami z różnych branż� To niesamowite, 
że właśnie tak różne osobowości potrafią efektywnie współpracować 
w zespole i tworzyć projekty przyszłości� 

CO TWOIM ZDANIEM WYRÓŻNIA ACCENTURE 
NA TLE INNYCH WIODĄCYCH FIRM Z OBSZARU 
NOWOCZESNYCH  TECHNOLOGII? 
KINGA: Jeśli bierzemy pod uwagę nowoczesne technologie myślę, że 
Accenture wyróżnia się podejściem do szkoleń swoich pracowników� 
Jeśli kogoś interesuje nowy produkt, który może być sprzedawany 
w firmie wystarczy porozmawiać ze swoim przełożonym o możliwo-
ściach przejścia szkolenia z jego zastosowań� Chęć rozwijania swoich 
kompetencji jest w naszej firmie bardzo cenioną postawą�

Z CZEGO JESTEŚ W SWOJEJ PRACY 
NAJBARDZIEJ DUMNA? 
KINGA: Najbardziej motywującą, napawającą mnie dumą rzeczą jest 
możliwość zobaczenia efektów własnej pracy� Pracując w Accenture 
mam świadomość, jak ważna jest moja praca i w jaki sposób przyczy-
nia się do pomyślnego zakończenia projektu tym samym rozwijając 
firmę� Jestem po prostu dumna z pracy w Accenture� 
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Czy roboty 
zabiorą nam pracę?

Już dziś na Pracuj�pl pojawia się coraz więcej nietypowych ofert pracy 
dla osób� Latem 2016 roku, kiedy świat ogarnął szał na grę w Pokemon 
Go! poszukiwani byli trenerzy pokomenów� Dziś pracodawcy potrze-
bują osób biegle poruszających się w środowisku botów, w tym bo-
tów konwersacyjnych� Tacy pracownicy będą odpowiedzialni za ich 
projektowanie, a później wdrażanie� Mówi się już o powstaniu nowe-
go zawodu jakim jest trener bota – to osoba, które podobnie jak tester 
gier komputerowych będzie rozmawiała z botem i wyłapywała błędy, 

które pojawią się w trakcie tej konwersacji�

JAKICH KOMPETENCJI 
POSZUKUJĄ PRACOWNICY?
Bez wątpienia postępująca robotyzacja na rynku pracy jest dla 
pracowników sporym wyzwaniem� Wymaga bowiem od nich… 

otwartości na zmianę i łatwości w pozyskiwaniu nowych umiejęt-
ności� Według raportu „The Future of Jobs” stworzonego podczas 

Światowego Forum Ekonomii w Davos w 2016 roku, do 10 najbar-
dziej przydatnych umiejętności wymaganych od pracowników 

w 2020 roku należą:
• Umiejętność rozwiązywania złożonych problemów
• Krytyczne myślenie
• Kreatywność
• Zarządzanie ludźmi
• Współpraca z innymi
• Inteligencja emocjonalna
• Umiejętność oceniania i podejmowania decyzji
• Zorientowanie na usługi
• Umiejętność negocjowania
• Elastyczność poznawcza
„Taki zbiór umiejętności pozwoli przyszłym pracow-

nikom, na skuteczne działanie i tworzenie innowacyj-
nych rozwiązań niezależnie od tego, jak zaawansowane 

będą technologie, jakie zmiany demograficzne nastąpią, 
jakie będą wymagania i potrzeby konsumentów, starzeją-
cego się społeczeństwa, rozwoju nowych rynków pracy, 
sytuacji politycznej, zmian klimatycznych czy gwałtow-
nej urbanizacji”  – mówi dr Joanna Leśmian, ekspert SWPS 
Uniwersytetu Humanistyczno-Społecznego�

A czy Wy obawiacie się konkurencji robotów na 
rynku pracy? 

JAK BĘDZIE POSTĘPOWAĆ 
ROBOTYZACJA RYNKU PRACY?
W rozwiązania z obszaru AI najchętniej inwestować będą kra-
je wysoko rozwinięte� Roboty wykonywać będą najpierw za-
dania najbardziej powtarzalne 
np� operatorów maszyn 
czy pracowników sklepów i 
stacji benzynowych� Jest to 
zresztą trend widoczny na rynku 
już dziś – kasjerów w sklepach zastę-
pują kasy samoobsługowe� Wskazuje 
na to również Natalia Hatalska, zało-
życielka infuture hatalska foresighte 
institute� Jak czytamy w jej raporcie: 
AI wkracza do zawodów nie tylko powtarzalnych, 
żmudnych, odtwórczych – takich, w których fak-
tycznie lepiej sprawdza się robot niż człowiek – 
lecz także do zawodów kreatywnych: komponuje 
muzykę, pisze wiersze i scenariusze filmowe oraz 
przejmuje kompetencje lekarzy czy prawników�

ZAWODY PRZYSZŁOŚCI
Świat nie lubi jednak próżni� I choć wiele za-
wodów nam dobrze dziś, już niedługo może 
zniknąć, powstaną nowe, związane właśnie 
z programowaniem obsługą robotów czy 
produkcją� Szacuje się, że 60% zawodów, 
w których ludzie będą pracować za 10 lat 
jeszcze nie powstała� I bardzo trudno jest 
przewidywać jak będą się one nazywać�

  MAJA Gojtowska
Od ponad 8 lat doradza i wspiera firmy w zakresie budowy 
wizerunku i komunikacji� Współtworzyła i zrealizowała 
kilkanaście różnych kampanii z zakresu komunikacji 
zewnętrznej, wewnętrznej, employer brandingowej i CSR� 
Specjalizuje się w tematyce HR i rynku pracy�

Jak pokazują najnowsze badania przeprowadzone przez McKinsley Global Institute do 2030 
roku roboty mogą zastąpić nawet 20% globalnej siły roboczej, czyli 800 milionów miejsc pracy. 
Czy oznacza to, że już nie długo w sklepach, restauracjach czy biurach będą obsługiwać nas 
roboty? Nie do końca� Na pewno jednak rozwiązania z obszaru sztucznej inteligencji zmieniają rynek 
pracy i należy się na tę zmianę przygotować�

podpowiedzi, 
jak negocjować 
wynagrodzenie

5 BĄDŹMY STANOWCZY, ALE NIE ZAMYKAJMY 
SIĘ NA ARGUMENTY SZEFA

Kiedy już jesteśmy przygotowani do pertraktacji, pamiętajmy, żeby 
wysłuchać, co ma do powiedzenia pracodawca� Może się okazać, że 
przyznanie nam podwyżki aktualnie jest niemożliwe, np� ze względu 
na kłopoty finansowe firmy� Nie zamykajmy się na rozsądne argumen-
ty i propozycje�   

6 ZASTANÓWMY SIĘ, CO MOŻE NAM 
ZREKOMPENSOWAĆ BRAK PODWYŻKI

Pracodawca może zaproponować nam korzyści pozapłacowe, takie 
jak prywatna opieka medyczna, karnet na zajęcia sportowe albo finan-
sowanie studiów podyplomowych lub kursów� Ustalmy, czy przyjęcie 
takich benefitów nie okaże się bardziej opłacalne�     

7 NIE ZAPOMINAJMY 
O KULTURZE OSOBISTEJ

Ważne jest nie tylko to, co mówimy� Duże znaczenie ma także sposób, 
w jaki przekazujemy komunikaty� W trakcie rozmowy z szefem bądź-
my stanowczy, ale nie zapominajmy o dobrym wychowaniu oraz o 
specyfice relacji podwładny-przełożony� To ważne, nawet jeśli w firmie 
panują stosunki partnerskie�

JAK OBLICZYĆ WYNAGRODZENIE NETTO?
Wysokość pensji, którą podaje rekruter, ostatecznie zostanie pomniej-
szona o zaliczkę na podatek dochodowy oraz o składki na ubezpie-
czenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne� Aby wyliczyć kwotę 
netto, możemy skorzystać z narzędzia udostępnionego przez serwis 
Pracuj�pl� Chodzi o kalkulator wynagrodzeń, który można znaleźć tutaj: 
https://zarobki�pracuj�pl/kalkulator-wynagrodzen/�   

1 USTALMY, JAKIE SĄ NASZE OCZEKIWANIA
Zanim rozpoczniemy rozmowę o finansach, określmy, jakie wy-

nagrodzenie byłoby dla nas satysfakcjonujące� Uwzględnijmy swoje 
potrzeby, posiadane kwalifikacje i doświadczenie� Możemy podać 
konkretną kwotę lub przedział finansowy� Dzięki temu wzrosną nasze 
szanse na osiągnięcie założonego celu�   

2 UWZGLĘDNIJMY STAWKI 
OBOWIĄZUJĄCE W DANYM REGIONIE

Przeglądając raporty płacowe, ustalmy, jakie wynagrodzenia otrzymu-
ją pracownicy zatrudnieni w określonym mieście lub województwie� 
Bierzmy pod uwagę dane dotyczące stanowisk, które są najbardziej 
zbliżone do naszego� Możemy skorzystać z porównywarki zarobków 
Pracuj�pl: https://zarobki�pracuj�pl/� Odpowiednie przygotowanie me-
rytoryczne sprawi, że będziemy postrzegani jako poważni partnerzy 
do rozmowy�   

3 WYBIERZMY WŁAŚCIWY CZAS
Podczas rozmowy kwalifikacyjnej poczekajmy, aż rekruter zaini-

cjuje temat wynagrodzenia� Umówmy się na spotkanie z szefem, jeśli 
już jesteśmy zatrudnieni i zależy nam na uzyskaniu podwyżki� Starajmy 
się nie działać zbyt pochopnie – tylko przemyślana strategia pomoże 
nam osiągnąć założone cele płacowe�

4 OKREŚLMY, DLACZEGO ZASŁUGUJEMY 
NA WYŻSZĄ PENSJĘ

Zanim spotkamy się z szefem, sformułujmy uzasadnienie naszej prośby� 
Wysokie kwalifikacje, doświadczenie, pracowitość przynosząca wymier-
ne efekty – możemy odnotować, dlaczego zasługujemy na wyższą pen-
sję� Postarajmy się obiektywnie ocenić, czy nasze racje są przekonujące�    

Wysokość pensji możemy 
negocjować w trakcie 
rozmowy rekrutacyjnej. 
Zdarza się, że robimy to 
także później. Aby osiągnąć 
zamierzony cel, powinniśmy 
przygotować się do rozmowy�  
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Czy roboty 
zabiorą nam pracę?

Już dziś na Pracuj�pl pojawia się coraz więcej nietypowych ofert pracy 
dla osób� Latem 2016 roku, kiedy świat ogarnął szał na grę w Pokemon 
Go! poszukiwani byli trenerzy pokomenów� Dziś pracodawcy potrze-
bują osób biegle poruszających się w środowisku botów, w tym bo-
tów konwersacyjnych� Tacy pracownicy będą odpowiedzialni za ich 
projektowanie, a później wdrażanie� Mówi się już o powstaniu nowe-
go zawodu jakim jest trener bota – to osoba, które podobnie jak tester 
gier komputerowych będzie rozmawiała z botem i wyłapywała błędy, 

które pojawią się w trakcie tej konwersacji�

JAKICH KOMPETENCJI 
POSZUKUJĄ PRACOWNICY?
Bez wątpienia postępująca robotyzacja na rynku pracy jest dla 
pracowników sporym wyzwaniem� Wymaga bowiem od nich… 

otwartości na zmianę i łatwości w pozyskiwaniu nowych umiejęt-
ności� Według raportu „The Future of Jobs” stworzonego podczas 

Światowego Forum Ekonomii w Davos w 2016 roku, do 10 najbar-
dziej przydatnych umiejętności wymaganych od pracowników 

w 2020 roku należą:
• Umiejętność rozwiązywania złożonych problemów
• Krytyczne myślenie
• Kreatywność
• Zarządzanie ludźmi
• Współpraca z innymi
• Inteligencja emocjonalna
• Umiejętność oceniania i podejmowania decyzji
• Zorientowanie na usługi
• Umiejętność negocjowania
• Elastyczność poznawcza
„Taki zbiór umiejętności pozwoli przyszłym pracow-

nikom, na skuteczne działanie i tworzenie innowacyj-
nych rozwiązań niezależnie od tego, jak zaawansowane 

będą technologie, jakie zmiany demograficzne nastąpią, 
jakie będą wymagania i potrzeby konsumentów, starzeją-
cego się społeczeństwa, rozwoju nowych rynków pracy, 
sytuacji politycznej, zmian klimatycznych czy gwałtow-
nej urbanizacji”  – mówi dr Joanna Leśmian, ekspert SWPS 
Uniwersytetu Humanistyczno-Społecznego�

A czy Wy obawiacie się konkurencji robotów na 
rynku pracy? 

JAK BĘDZIE POSTĘPOWAĆ 
ROBOTYZACJA RYNKU PRACY?
W rozwiązania z obszaru AI najchętniej inwestować będą kra-
je wysoko rozwinięte� Roboty wykonywać będą najpierw za-
dania najbardziej powtarzalne 
np� operatorów maszyn 
czy pracowników sklepów i 
stacji benzynowych� Jest to 
zresztą trend widoczny na rynku 
już dziś – kasjerów w sklepach zastę-
pują kasy samoobsługowe� Wskazuje 
na to również Natalia Hatalska, zało-
życielka infuture hatalska foresighte 
institute� Jak czytamy w jej raporcie: 
AI wkracza do zawodów nie tylko powtarzalnych, 
żmudnych, odtwórczych – takich, w których fak-
tycznie lepiej sprawdza się robot niż człowiek – 
lecz także do zawodów kreatywnych: komponuje 
muzykę, pisze wiersze i scenariusze filmowe oraz 
przejmuje kompetencje lekarzy czy prawników�

ZAWODY PRZYSZŁOŚCI
Świat nie lubi jednak próżni� I choć wiele za-
wodów nam dobrze dziś, już niedługo może 
zniknąć, powstaną nowe, związane właśnie 
z programowaniem obsługą robotów czy 
produkcją� Szacuje się, że 60% zawodów, 
w których ludzie będą pracować za 10 lat 
jeszcze nie powstała� I bardzo trudno jest 
przewidywać jak będą się one nazywać�

  MAJA Gojtowska
Od ponad 8 lat doradza i wspiera firmy w zakresie budowy 
wizerunku i komunikacji� Współtworzyła i zrealizowała 
kilkanaście różnych kampanii z zakresu komunikacji 
zewnętrznej, wewnętrznej, employer brandingowej i CSR� 
Specjalizuje się w tematyce HR i rynku pracy�

Jak pokazują najnowsze badania przeprowadzone przez McKinsley Global Institute do 2030 
roku roboty mogą zastąpić nawet 20% globalnej siły roboczej, czyli 800 milionów miejsc pracy. 
Czy oznacza to, że już nie długo w sklepach, restauracjach czy biurach będą obsługiwać nas 
roboty? Nie do końca� Na pewno jednak rozwiązania z obszaru sztucznej inteligencji zmieniają rynek 
pracy i należy się na tę zmianę przygotować�

podpowiedzi, 
jak negocjować 
wynagrodzenie

5 BĄDŹMY STANOWCZY, ALE NIE ZAMYKAJMY 
SIĘ NA ARGUMENTY SZEFA

Kiedy już jesteśmy przygotowani do pertraktacji, pamiętajmy, żeby 
wysłuchać, co ma do powiedzenia pracodawca� Może się okazać, że 
przyznanie nam podwyżki aktualnie jest niemożliwe, np� ze względu 
na kłopoty finansowe firmy� Nie zamykajmy się na rozsądne argumen-
ty i propozycje�   

6 ZASTANÓWMY SIĘ, CO MOŻE NAM 
ZREKOMPENSOWAĆ BRAK PODWYŻKI

Pracodawca może zaproponować nam korzyści pozapłacowe, takie 
jak prywatna opieka medyczna, karnet na zajęcia sportowe albo finan-
sowanie studiów podyplomowych lub kursów� Ustalmy, czy przyjęcie 
takich benefitów nie okaże się bardziej opłacalne�     

7 NIE ZAPOMINAJMY 
O KULTURZE OSOBISTEJ

Ważne jest nie tylko to, co mówimy� Duże znaczenie ma także sposób, 
w jaki przekazujemy komunikaty� W trakcie rozmowy z szefem bądź-
my stanowczy, ale nie zapominajmy o dobrym wychowaniu oraz o 
specyfice relacji podwładny-przełożony� To ważne, nawet jeśli w firmie 
panują stosunki partnerskie�

JAK OBLICZYĆ WYNAGRODZENIE NETTO?
Wysokość pensji, którą podaje rekruter, ostatecznie zostanie pomniej-
szona o zaliczkę na podatek dochodowy oraz o składki na ubezpie-
czenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne� Aby wyliczyć kwotę 
netto, możemy skorzystać z narzędzia udostępnionego przez serwis 
Pracuj�pl� Chodzi o kalkulator wynagrodzeń, który można znaleźć tutaj: 
https://zarobki�pracuj�pl/kalkulator-wynagrodzen/�   

1 USTALMY, JAKIE SĄ NASZE OCZEKIWANIA
Zanim rozpoczniemy rozmowę o finansach, określmy, jakie wy-

nagrodzenie byłoby dla nas satysfakcjonujące� Uwzględnijmy swoje 
potrzeby, posiadane kwalifikacje i doświadczenie� Możemy podać 
konkretną kwotę lub przedział finansowy� Dzięki temu wzrosną nasze 
szanse na osiągnięcie założonego celu�   

2 UWZGLĘDNIJMY STAWKI 
OBOWIĄZUJĄCE W DANYM REGIONIE

Przeglądając raporty płacowe, ustalmy, jakie wynagrodzenia otrzymu-
ją pracownicy zatrudnieni w określonym mieście lub województwie� 
Bierzmy pod uwagę dane dotyczące stanowisk, które są najbardziej 
zbliżone do naszego� Możemy skorzystać z porównywarki zarobków 
Pracuj�pl: https://zarobki�pracuj�pl/� Odpowiednie przygotowanie me-
rytoryczne sprawi, że będziemy postrzegani jako poważni partnerzy 
do rozmowy�   

3 WYBIERZMY WŁAŚCIWY CZAS
Podczas rozmowy kwalifikacyjnej poczekajmy, aż rekruter zaini-

cjuje temat wynagrodzenia� Umówmy się na spotkanie z szefem, jeśli 
już jesteśmy zatrudnieni i zależy nam na uzyskaniu podwyżki� Starajmy 
się nie działać zbyt pochopnie – tylko przemyślana strategia pomoże 
nam osiągnąć założone cele płacowe�

4 OKREŚLMY, DLACZEGO ZASŁUGUJEMY 
NA WYŻSZĄ PENSJĘ

Zanim spotkamy się z szefem, sformułujmy uzasadnienie naszej prośby� 
Wysokie kwalifikacje, doświadczenie, pracowitość przynosząca wymier-
ne efekty – możemy odnotować, dlaczego zasługujemy na wyższą pen-
sję� Postarajmy się obiektywnie ocenić, czy nasze racje są przekonujące�    

Wysokość pensji możemy 
negocjować w trakcie 
rozmowy rekrutacyjnej. 
Zdarza się, że robimy to 
także później. Aby osiągnąć 
zamierzony cel, powinniśmy 
przygotować się do rozmowy�  
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Atos – this is IT
Kim jesteśmy? 

Jesteśmy międzynarodowym liderem transformacji cyfrowej, 
zatrudniającym ponad 100 000 pracowników w 72 krajach� 
W Polsce Atos istnieje od 2000 roku, a w ramach dwóch spółek 
na naszym rynku zatrudnionych jest ponad 5 000 ekspertów 
IT� Jako Atos Global Delivery Center Polska świadczy-
my usługi dla międzynarodowych klientów z naszych biur 
w Warszawie, Bydgoszczy, Wrocławiu, Krakowie i Opolu, gdzie 
pracuje ponad 4500 osób�

Dostarczanie innowacyjnych rozwiązań informatycznych 
to nasza pasja, którą dzielimy z innymi, realizując projekty 
w trzech działach:

Infrastructure and Data Management – specjaliści w dzie-
dzinie IDM zarządzają działaniami biznesowymi największych 
graczy światowego biznesu� Jako pracownik działu będziesz 
proponował i wspierał kompleksowe rozwiązania zarządzania 
infrastrukturą informatyczną�

Business and Platform Solutions – bogate portfolio usług 
B&PS zapewnia naszym klientom szybszy rozwój biznesu 
i wyższą rentowność� Dołączając do tego zespołu, będziesz 
pracował z naszymi klientami nad połączeniem technologii 
i strategii biznesowej�

Big Data and Security – eksperci BDS zajmują się dostarcza-
niem usług z zakresu bezpieczeństwa informatycznego dla 
klientów z całego świata� W tym dziale będziesz miał okazję 
współpracować nie tylko z największymi klientami, lecz rów-
nież najlepszymi dostawcami technologii i narzędzi security na 
świecie�

Kogo szukamy? 

Poszukujemy osób z różnych obszarów kompetencyjnych� 
Zatrudniamy zarówno specjalistów, jak i osoby bez doświad-
czenia w branży IT� Cenimy znajomość języków obcych, 
w szczególności angielskiego, niemieckiego i francuskiego� 
Mile widziani są zarówno doświadczeni kandydaci, jak i świeżo 
upieczeni absolwenci�

Rozwój i kariera 

Oferujemy możliwość rozwoju w ramach ścieżek zawodowych:
Inżynierskiej – rozwój w wybranych technologiach, m�in�: 
programowanie, wsparcie klienta, administrowanie, projekto-
wanie i budowanie architektury
Procesowej – rozwój w zakresie koordynowania, a następnie 
zarządzania procesami takimi jak incydenty, problemy, zmiany, 
zdolności produkcyjne, konfiguracje
Projektowej – rozwój w zakresie wspierania projektów od 
strony administracyjnej i finansowej, a następnie całościowe 
zarządzanie nimi 
Zarządzającej – rozwój w obszarach takich jak zarządzanie 
personelem wyższego i niższego szczebla, a także administro-
wanie usługami i serwisami�

Co wyróżnia naszą firmę? 

Ludzie i atmosfera, którą tworzą� To dzięki wspaniałym specjali-
stom i ciekawym osobowościom świadczymy najwyższej klasy 
usługi IT, d latego inwestujemy w rozwój pracowników, zapew-
niamy im przyjazne środowisko pracy oraz stabilność finanso-
wą� Gwarantujemy pakiet świadczeń socjalnych, w tym m�in� 
możliwość pracy zdalnej, dodatkowe ubezpieczenie, opiekę 
medyczną, pakiet relokacyjny czy dofinansowanie do sportu 
i rekreacji� 

Aplikuj on-line: kariera.pl.atos.net

Poznaj BEST i Spójrz na pracę inaczej
Kim jesteśmy?

BEST S�A� to jedna z wiodących firm na polskim  rynku usług 
finansowych� Zatrudniamy ponad 600 osób - razem tworzymy 
dynamiczną organizację o ciekawych perspektywach rozwo-
ju� Naszym pracownikom zapewniamy udział w nowatorskich 
i wysokospecjalistycznych projektach, a także możliwość reali-
zacji swoich pasji i zainteresowań�

Kogo szukamy?

Pion IT to zgrany zespół ponad 60 osób uczestniczących 
w procesie rozwoju i utrzymania oprogramowania� Są wśród 
nas analitycy systemowi, programiści, testerzy oraz ad-
ministratorzy – sieciowi, baz danych i systemów infor-
matycznych� Szukamy nieszablonowo myślących profesjona-
listów, gotowych na wyzwania, pełnych pasji� Doceniamy też 
potencjał osób rozpoczynających karierę, otwartych na wiedzę 
i nowe umiejętności�

Co wyróżnia naszą firmę?

Możliwości ROZWOJU – BEST to praca w nowoczesnym 
środowisku technicznym, innowacyjne projekty i wyzwania, 
ciągłe podnoszenie kwalifikacji i otwartość na Twoje pomysły� 

ELASTYCZNE godziny pracy – Decyduj, o której zaczynasz 
dzień - możesz przyjść do pracy między 7:00 a 10:00

Świetna LOKALIZACJA – Komfortowy biurowiec, skomuni-
kowana okolica, bogate zaplecze gastronomiczne�

BENEFITY i work-life balance – Dbamy o Pracowników 
– sprawdź na www�spojrznapraceinaczej�pl

Przede wszystkim ZGRANY ZESPÓŁ! – Lubimy się i wiemy 
czym jest prawdziwy teamwork! Dowód? 93% Pracowników 
BEST chwali sobie relacje ze współpracownikami� 

Projekty i technologie

Tworzymy nowoczesną, wielowarstwową architekturę opartą 
o usługi sieciowe� Pracujemy zwinnie, mamy wpływ na wyko-
rzystywane narzędzia i technologie� 

Ostatnie projekty:
  Sigma – rozbudowana platforma operacyjna z modułem 

administracyjnym, obsługująca kluczowe procesy w BEST�
  BEST Online – portal dla Klientów BEST, umożliwiający za-

rządzanie swoim zobowiązaniem online�
  Hurtownia danych – stworzona od podstaw wg� standar-

dów R� Kimball’a�
  BEST Partner – aplikacja pozwalająca doradcom tereno-

wym BEST na dostęp do bieżących danych w czasie rzeczy-
wistym i zawierania umów z Klientami „od ręki”�

  Machine Learning – rozwijamy ten obszar, w najbliższym 
czasie czeka nas wiele wyzwań i projektów�

Narzędzia:
  Jira
  Atlassian Confluence
  Enterprise Architect
  Maven
  GIT
  SonarQube
  Activiti
  Arquillian
  Selenium
  SoapUI
  Drools
  JMeter
  Junit (Mockito, PowerMock)
  Jenkins
  Nexus
  Chef

Technologie:
  JEE 7/ Java 8
  EJB
  JPA/Hibernate
  REST
  JMS
  JSF (PrimeFaces)
  WildFly
  QlikView
  SQLServer 2016 

Enterprise 

Metodyki:
  Scrum
  Scrumban
  AgilePM

www.best.com.pl www.spojrznapraceinaczej.pl
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Atos – this is IT
Kim jesteśmy? 

Jesteśmy międzynarodowym liderem transformacji cyfrowej, 
zatrudniającym ponad 100 000 pracowników w 72 krajach� 
W Polsce Atos istnieje od 2000 roku, a w ramach dwóch spółek 
na naszym rynku zatrudnionych jest ponad 5 000 ekspertów 
IT� Jako Atos Global Delivery Center Polska świadczy-
my usługi dla międzynarodowych klientów z naszych biur 
w Warszawie, Bydgoszczy, Wrocławiu, Krakowie i Opolu, gdzie 
pracuje ponad 4500 osób�

Dostarczanie innowacyjnych rozwiązań informatycznych 
to nasza pasja, którą dzielimy z innymi, realizując projekty 
w trzech działach:

Infrastructure and Data Management – specjaliści w dzie-
dzinie IDM zarządzają działaniami biznesowymi największych 
graczy światowego biznesu� Jako pracownik działu będziesz 
proponował i wspierał kompleksowe rozwiązania zarządzania 
infrastrukturą informatyczną�

Business and Platform Solutions – bogate portfolio usług 
B&PS zapewnia naszym klientom szybszy rozwój biznesu 
i wyższą rentowność� Dołączając do tego zespołu, będziesz 
pracował z naszymi klientami nad połączeniem technologii 
i strategii biznesowej�

Big Data and Security – eksperci BDS zajmują się dostarcza-
niem usług z zakresu bezpieczeństwa informatycznego dla 
klientów z całego świata� W tym dziale będziesz miał okazję 
współpracować nie tylko z największymi klientami, lecz rów-
nież najlepszymi dostawcami technologii i narzędzi security na 
świecie�

Kogo szukamy? 

Poszukujemy osób z różnych obszarów kompetencyjnych� 
Zatrudniamy zarówno specjalistów, jak i osoby bez doświad-
czenia w branży IT� Cenimy znajomość języków obcych, 
w szczególności angielskiego, niemieckiego i francuskiego� 
Mile widziani są zarówno doświadczeni kandydaci, jak i świeżo 
upieczeni absolwenci�

Rozwój i kariera 

Oferujemy możliwość rozwoju w ramach ścieżek zawodowych:
Inżynierskiej – rozwój w wybranych technologiach, m�in�: 
programowanie, wsparcie klienta, administrowanie, projekto-
wanie i budowanie architektury
Procesowej – rozwój w zakresie koordynowania, a następnie 
zarządzania procesami takimi jak incydenty, problemy, zmiany, 
zdolności produkcyjne, konfiguracje
Projektowej – rozwój w zakresie wspierania projektów od 
strony administracyjnej i finansowej, a następnie całościowe 
zarządzanie nimi 
Zarządzającej – rozwój w obszarach takich jak zarządzanie 
personelem wyższego i niższego szczebla, a także administro-
wanie usługami i serwisami�

Co wyróżnia naszą firmę? 

Ludzie i atmosfera, którą tworzą� To dzięki wspaniałym specjali-
stom i ciekawym osobowościom świadczymy najwyższej klasy 
usługi IT, d latego inwestujemy w rozwój pracowników, zapew-
niamy im przyjazne środowisko pracy oraz stabilność finanso-
wą� Gwarantujemy pakiet świadczeń socjalnych, w tym m�in� 
możliwość pracy zdalnej, dodatkowe ubezpieczenie, opiekę 
medyczną, pakiet relokacyjny czy dofinansowanie do sportu 
i rekreacji� 

Aplikuj on-line: kariera.pl.atos.net

Poznaj BEST i Spójrz na pracę inaczej
Kim jesteśmy?

BEST S�A� to jedna z wiodących firm na polskim  rynku usług 
finansowych� Zatrudniamy ponad 600 osób - razem tworzymy 
dynamiczną organizację o ciekawych perspektywach rozwo-
ju� Naszym pracownikom zapewniamy udział w nowatorskich 
i wysokospecjalistycznych projektach, a także możliwość reali-
zacji swoich pasji i zainteresowań�

Kogo szukamy?

Pion IT to zgrany zespół ponad 60 osób uczestniczących 
w procesie rozwoju i utrzymania oprogramowania� Są wśród 
nas analitycy systemowi, programiści, testerzy oraz ad-
ministratorzy – sieciowi, baz danych i systemów infor-
matycznych� Szukamy nieszablonowo myślących profesjona-
listów, gotowych na wyzwania, pełnych pasji� Doceniamy też 
potencjał osób rozpoczynających karierę, otwartych na wiedzę 
i nowe umiejętności�

Co wyróżnia naszą firmę?

Możliwości ROZWOJU – BEST to praca w nowoczesnym 
środowisku technicznym, innowacyjne projekty i wyzwania, 
ciągłe podnoszenie kwalifikacji i otwartość na Twoje pomysły� 

ELASTYCZNE godziny pracy – Decyduj, o której zaczynasz 
dzień - możesz przyjść do pracy między 7:00 a 10:00

Świetna LOKALIZACJA – Komfortowy biurowiec, skomuni-
kowana okolica, bogate zaplecze gastronomiczne�

BENEFITY i work-life balance – Dbamy o Pracowników 
– sprawdź na www�spojrznapraceinaczej�pl

Przede wszystkim ZGRANY ZESPÓŁ! – Lubimy się i wiemy 
czym jest prawdziwy teamwork! Dowód? 93% Pracowników 
BEST chwali sobie relacje ze współpracownikami� 

Projekty i technologie

Tworzymy nowoczesną, wielowarstwową architekturę opartą 
o usługi sieciowe� Pracujemy zwinnie, mamy wpływ na wyko-
rzystywane narzędzia i technologie� 

Ostatnie projekty:
  Sigma – rozbudowana platforma operacyjna z modułem 

administracyjnym, obsługująca kluczowe procesy w BEST�
  BEST Online – portal dla Klientów BEST, umożliwiający za-

rządzanie swoim zobowiązaniem online�
  Hurtownia danych – stworzona od podstaw wg� standar-

dów R� Kimball’a�
  BEST Partner – aplikacja pozwalająca doradcom tereno-

wym BEST na dostęp do bieżących danych w czasie rzeczy-
wistym i zawierania umów z Klientami „od ręki”�

  Machine Learning – rozwijamy ten obszar, w najbliższym 
czasie czeka nas wiele wyzwań i projektów�

Narzędzia:
  Jira
  Atlassian Confluence
  Enterprise Architect
  Maven
  GIT
  SonarQube
  Activiti
  Arquillian
  Selenium
  SoapUI
  Drools
  JMeter
  Junit (Mockito, PowerMock)
  Jenkins
  Nexus
  Chef

Technologie:
  JEE 7/ Java 8
  EJB
  JPA/Hibernate
  REST
  JMS
  JSF (PrimeFaces)
  WildFly
  QlikView
  SQLServer 2016 

Enterprise 

Metodyki:
  Scrum
  Scrumban
  AgilePM

www.best.com.pl www.spojrznapraceinaczej.pl
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Siedziba główna
ul� Czerska 12, 00-732 Warszawa

Kontakt
kariera@hypermedia�pl 

Oddział w Białymstoku
ul� Marjańskiego 3 lok� 211, 15-420 Białystok  

This is IT
Kilka słów o nas

Siłą Hypermedia są ludzie – pozytywnie zakręceni specjaliści! 
Jesteśmy zgranym zespołem specjalizującym się w technolo-
gii i marketingu� Stanowimy fundament grupy Dentsu Aegis 
Network, która oferuje dostęp do nowoczesnych narzędzi zin-
tegrowanej komunikacji marketingowej� Wyróżniamy się kom-
pleksowym procesem tworzenia i implementacji stron WWW, 
aplikacji mobilnych, ale także tworzeniem kampanii kreatyw-
nych� Pomożemy Ci rozwijać się w wybranym przez Ciebie kie-
runku – tylko daj nam znać, co Cię kręci!

Jakich ludzi szukamy?

Przede wszystkim takich, którzy chcą: uczyć się, rozwijać, robić 
fajne i innowacyjne rzeczy oraz mieć satysfakcję ze swojej pra-
cy� Obecnie najbardziej poszukujemy specjalistów z kompeten-
cjami do programowania w językach C#, PHP, Sitecore, Drupal, 
Node, BigData, Angular i React� ale wszystkich utalentowanych 
kandydatów zawsze witamy z otwartymi ramionami� Po prostu 
zgłoś się do nas!
Szukamy osób funkcjonujących według podobnych wartości 
jakie sami wyznajemy� Są to przede wszystkim: ambicja, ela-
styczność, współpraca, pionierskość, odpowiedzialność� 

Dlaczego warto z nami pracować?

  Nagradzamy i rozwijamy talenty, nawet jeśli oznacza 
to zmianę ścieżki kariery w strukturach firmy;

  Rozwijamy naszych specjalistów pod kątem 
technologicznym i projektowym, natomiast osobom 
posiadającym potencjał managerski stwarzamy możliwość 
rozwoju liderskiego;

  Chętnie dzielimy się wiedzą i doświadczeniami, jesteśmy 
otwarci na nowe inicjatywy;

  Wspólnie odnosimy sukcesy i uczymy się na błędach;
  Pracujemy na interesujących projektach dla 

międzynarodowych klientów; 
  Mamy mocną pozycję na rynku technologicznym i nie tylko;
  Jesteśmy bardzo wszechstronni i profesjonalni� Jako grupa 

Dentsu Aegis Network mamy możliwość stworzenia 
kompleksowej komunikacji marketingowej i jesteśmy 
w tym naprawdę dobrzy, o czym świadczą nasze nagrody ;)

Rozwój w Hyperach

W Hyperach możesz liczyć na hyper rozwój� Pracujesz z klien-
tami z całego świata, realizujesz kompleksowe projekty, pozna-
jesz najnowsze trendy w technologii� Choć na co dzień bywamy 
mocno osadzeni w realu, sprawnie przemieszczamy się między 
światem virtual i augmented reality� Poza codziennymi wyzwa-
niami zapewniamy także szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne� 
Chcesz rozwijać się razem z nami? Zajrzyj na naszą stronę i sprawdź 
na jakie stanowiska aktualnie rekrutujemy! 

Wyślij do nas swoje CV na adres: rekrutacja@pracuj�pl
Oferty pracy znajdziesz na www�grupapracuj�pl/IT i www�pracuj�pl

Widocznie innowacyjni
Kim jesteśmy?

Jesteśmy jedną z najszybciej rozwijających się firm technolo-
gicznych w Europie Środkowej i wiodącym dostawcą rozwią-
zań internetowych wspomagających firmy m�in� w rekrutacji 
i budowaniu wizerunku pracodawcy� Jesteśmy właścicielem 
serwisów pracuj�pl, rabota�ua, a także innych biznesów zwią-
zanych z nowoczesnymi technologiami oraz rozwiązaniami 
„software as a service” (SAAS) np� eRecruiter i emplo� Ludzie, 
którzy od strony technologicznej rozwijają nasze produkty, to 
pasjonaci tworzący Dział – Product Development� Są wśród 
nich zespoły developerskie, z których większość pracuje 
w Scrumie oraz zespół Scrum Masterów, którzy czuwają nad 
tym, by wszystkie nasze projekty realizowane były zgodnie 
z frameworkiem� Nasz Dział PD (Product Development) to też: 
Dział IT oraz Studio Graficzne� Nasi programiści pracują w war-
szawskiej centrali, przy Rondzie Daszyńskiego oraz w Krakowie� 
Mamy świetną atmosferę, wspólnie nie tylko pracujemy, ale 
także bawimy się i po prostu lubimy � 

Kogo szukamy?

Poszukujemy pasjonatów nowoczesnych technologii, którzy 
chcieliby razem z nami rozwijać nasze produkty: �net deve-
loperów, specjalistów od Front-Endu, programistów Big Data 
i Data Scientist, magików od IOS i Androida, Testerów i Scrum 
Masterów� Brzmi znajomo? Wyślij do nas swoje CV – chętnie 
Cię poznamy� Nasze aktualne oferty pracy zawsze znajdziesz 
na stronie www�grupapracuj�pl� Możesz także pisać do nas na 
adres rekrutacja@pracuj�pl� Proces rekrutacji składa się zazwy-
czaj z dwóch etapów, podczas których można poznać nie tylko 
rekrutera, ale także menedżera i członków zespołu� 

Co wyróżnia naszą firmę?

Ludzie – atmosferę mamy najlepszą! Potwierdzają to sami pra-
cownicy, dzięki którym, w 2017 roku już po raz ósmy przyznano 
nam tytuł „Najlepszy Pracodawca” w ogólnopolskim badaniu 
prowadzonym przez Aon Hewitt� 

Benefity – świadczenia, które otrzymujemy! Dwa razy w mie-
siącu możemy pracować z dowolnego miejsca na ziemi, mamy 
realny wpływ na tworzone przez nas produkty� Ważnym ele-
mentem jest możliwość rozwoju zawodowego – poczynając 
od 2-dniowego wdrożenia poprzez szereg szkoleń, konferencji 
czy dofinansowania do nauki języków obcych� Nie zabraknie 
też świeżych owoców w poniedziałki, chillout roomów, tara-
su do odpoczynku czy wyjazdów integracyjnych trzy razy do 
roku� Możesz też zostać superbohaterem… dowiedz się więcej 
o nas na www�grupapracuj�pl i aplikuj! 

Rozwój i kariera

Mamy zespołowe budżety na dowolne działania rozwojowe� 
Oprócz szkoleń wewnętrznych, pracownicy mogą korzystać 
ze szkoleń i konferencji zewnętrznych, również za granicą oraz 
zakupić książki i uczyć się języka angielskiego lub rosyjskiego�  
W naszym biurze, podczas scrumvival-i i meet up-ów gościmy 
mistrzów w swoich dziedzinach� Czerpiemy wiedzę z rynku, 
uczymy się od najlepszych i sami wdrażamy nowe rozwiązania :-)

Projekty i technologie

Pracując u nas możesz rozwijać pracuj�pl, eRecruitera, apki mo-
bilne, systemy Big Data oraz systemy wewnętrzne� Nasze pro-
jekty koncentrują się na adaptacji nowoczesnych rozwiązań 
internetowych i mobilnych oraz wykorzystaniu najnowszych 
technologii do rozwoju innowacyjnych produktów dla branży 
HR� Korzystamy z rozwiązań chmurowych� Jeśli chodzi o tech-
nologie, to korzystamy z wielu� Sprawdź, może znajdziesz 
coś dla siebie : C#, JavaScript, MSSQL, MongoDB, Hadoop, 
Python, SQL-Server, Hive, MVC, Angular, JQuery, Ninject, Castle 
Windsor, Entity Framework, NHibernate, Android, iOS, Github, 
Octopus Deploy, TeamCity, Jenkins, SSIS, Azure, Google Cloud 
Platform, Prometheus, Kibana, Logstash, ElasticSearch, Docker, 
Kubernetes, Terraform, Consul, Jeager, dotnet Core, Visual 
Studio, REST, MVVM, TeamCity, SonarQube, SOLID, CQRS, DDD, 
TDD, Rabbitmq, Python, Machine Learning, Scikit-learn, Kafka, 
Spark, Apache Solr, RavenDB� Brzmi dobrze? 
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Siłą Hypermedia są ludzie – pozytywnie zakręceni specjaliści! 
Jesteśmy zgranym zespołem specjalizującym się w technolo-
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Network, która oferuje dostęp do nowoczesnych narzędzi zin-
tegrowanej komunikacji marketingowej� Wyróżniamy się kom-
pleksowym procesem tworzenia i implementacji stron WWW, 
aplikacji mobilnych, ale także tworzeniem kampanii kreatyw-
nych� Pomożemy Ci rozwijać się w wybranym przez Ciebie kie-
runku – tylko daj nam znać, co Cię kręci!

Jakich ludzi szukamy?

Przede wszystkim takich, którzy chcą: uczyć się, rozwijać, robić 
fajne i innowacyjne rzeczy oraz mieć satysfakcję ze swojej pra-
cy� Obecnie najbardziej poszukujemy specjalistów z kompeten-
cjami do programowania w językach C#, PHP, Sitecore, Drupal, 
Node, BigData, Angular i React� ale wszystkich utalentowanych 
kandydatów zawsze witamy z otwartymi ramionami� Po prostu 
zgłoś się do nas!
Szukamy osób funkcjonujących według podobnych wartości 
jakie sami wyznajemy� Są to przede wszystkim: ambicja, ela-
styczność, współpraca, pionierskość, odpowiedzialność� 

Dlaczego warto z nami pracować?

  Nagradzamy i rozwijamy talenty, nawet jeśli oznacza 
to zmianę ścieżki kariery w strukturach firmy;

  Rozwijamy naszych specjalistów pod kątem 
technologicznym i projektowym, natomiast osobom 
posiadającym potencjał managerski stwarzamy możliwość 
rozwoju liderskiego;

  Chętnie dzielimy się wiedzą i doświadczeniami, jesteśmy 
otwarci na nowe inicjatywy;

  Wspólnie odnosimy sukcesy i uczymy się na błędach;
  Pracujemy na interesujących projektach dla 

międzynarodowych klientów; 
  Mamy mocną pozycję na rynku technologicznym i nie tylko;
  Jesteśmy bardzo wszechstronni i profesjonalni� Jako grupa 

Dentsu Aegis Network mamy możliwość stworzenia 
kompleksowej komunikacji marketingowej i jesteśmy 
w tym naprawdę dobrzy, o czym świadczą nasze nagrody ;)

Rozwój w Hyperach

W Hyperach możesz liczyć na hyper rozwój� Pracujesz z klien-
tami z całego świata, realizujesz kompleksowe projekty, pozna-
jesz najnowsze trendy w technologii� Choć na co dzień bywamy 
mocno osadzeni w realu, sprawnie przemieszczamy się między 
światem virtual i augmented reality� Poza codziennymi wyzwa-
niami zapewniamy także szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne� 
Chcesz rozwijać się razem z nami? Zajrzyj na naszą stronę i sprawdź 
na jakie stanowiska aktualnie rekrutujemy! 
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Jesteśmy jedną z najszybciej rozwijających się firm technolo-
gicznych w Europie Środkowej i wiodącym dostawcą rozwią-
zań internetowych wspomagających firmy m�in� w rekrutacji 
i budowaniu wizerunku pracodawcy� Jesteśmy właścicielem 
serwisów pracuj�pl, rabota�ua, a także innych biznesów zwią-
zanych z nowoczesnymi technologiami oraz rozwiązaniami 
„software as a service” (SAAS) np� eRecruiter i emplo� Ludzie, 
którzy od strony technologicznej rozwijają nasze produkty, to 
pasjonaci tworzący Dział – Product Development� Są wśród 
nich zespoły developerskie, z których większość pracuje 
w Scrumie oraz zespół Scrum Masterów, którzy czuwają nad 
tym, by wszystkie nasze projekty realizowane były zgodnie 
z frameworkiem� Nasz Dział PD (Product Development) to też: 
Dział IT oraz Studio Graficzne� Nasi programiści pracują w war-
szawskiej centrali, przy Rondzie Daszyńskiego oraz w Krakowie� 
Mamy świetną atmosferę, wspólnie nie tylko pracujemy, ale 
także bawimy się i po prostu lubimy � 

Kogo szukamy?

Poszukujemy pasjonatów nowoczesnych technologii, którzy 
chcieliby razem z nami rozwijać nasze produkty: �net deve-
loperów, specjalistów od Front-Endu, programistów Big Data 
i Data Scientist, magików od IOS i Androida, Testerów i Scrum 
Masterów� Brzmi znajomo? Wyślij do nas swoje CV – chętnie 
Cię poznamy� Nasze aktualne oferty pracy zawsze znajdziesz 
na stronie www�grupapracuj�pl� Możesz także pisać do nas na 
adres rekrutacja@pracuj�pl� Proces rekrutacji składa się zazwy-
czaj z dwóch etapów, podczas których można poznać nie tylko 
rekrutera, ale także menedżera i członków zespołu� 

Co wyróżnia naszą firmę?

Ludzie – atmosferę mamy najlepszą! Potwierdzają to sami pra-
cownicy, dzięki którym, w 2017 roku już po raz ósmy przyznano 
nam tytuł „Najlepszy Pracodawca” w ogólnopolskim badaniu 
prowadzonym przez Aon Hewitt� 

Benefity – świadczenia, które otrzymujemy! Dwa razy w mie-
siącu możemy pracować z dowolnego miejsca na ziemi, mamy 
realny wpływ na tworzone przez nas produkty� Ważnym ele-
mentem jest możliwość rozwoju zawodowego – poczynając 
od 2-dniowego wdrożenia poprzez szereg szkoleń, konferencji 
czy dofinansowania do nauki języków obcych� Nie zabraknie 
też świeżych owoców w poniedziałki, chillout roomów, tara-
su do odpoczynku czy wyjazdów integracyjnych trzy razy do 
roku� Możesz też zostać superbohaterem… dowiedz się więcej 
o nas na www�grupapracuj�pl i aplikuj! 

Rozwój i kariera

Mamy zespołowe budżety na dowolne działania rozwojowe� 
Oprócz szkoleń wewnętrznych, pracownicy mogą korzystać 
ze szkoleń i konferencji zewnętrznych, również za granicą oraz 
zakupić książki i uczyć się języka angielskiego lub rosyjskiego�  
W naszym biurze, podczas scrumvival-i i meet up-ów gościmy 
mistrzów w swoich dziedzinach� Czerpiemy wiedzę z rynku, 
uczymy się od najlepszych i sami wdrażamy nowe rozwiązania :-)

Projekty i technologie

Pracując u nas możesz rozwijać pracuj�pl, eRecruitera, apki mo-
bilne, systemy Big Data oraz systemy wewnętrzne� Nasze pro-
jekty koncentrują się na adaptacji nowoczesnych rozwiązań 
internetowych i mobilnych oraz wykorzystaniu najnowszych 
technologii do rozwoju innowacyjnych produktów dla branży 
HR� Korzystamy z rozwiązań chmurowych� Jeśli chodzi o tech-
nologie, to korzystamy z wielu� Sprawdź, może znajdziesz 
coś dla siebie : C#, JavaScript, MSSQL, MongoDB, Hadoop, 
Python, SQL-Server, Hive, MVC, Angular, JQuery, Ninject, Castle 
Windsor, Entity Framework, NHibernate, Android, iOS, Github, 
Octopus Deploy, TeamCity, Jenkins, SSIS, Azure, Google Cloud 
Platform, Prometheus, Kibana, Logstash, ElasticSearch, Docker, 
Kubernetes, Terraform, Consul, Jeager, dotnet Core, Visual 
Studio, REST, MVVM, TeamCity, SonarQube, SOLID, CQRS, DDD, 
TDD, Rabbitmq, Python, Machine Learning, Scikit-learn, Kafka, 
Spark, Apache Solr, RavenDB� Brzmi dobrze? 
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ING Tech Poland
Katowice, ul� Konduktorska 35

ING Tech Poland
Kim jesteśmy? 

Poznaj wyjątkowy charakter naszej firmy oraz ludzi, dzięki któ-
rym zmieniamy świat�
ING Tech Poland (dawniej ING Services Polska) dostarcza inno-
wacyjne serwisy IT dla grupy ING na całym świecie� Z sukcesem 
wdrażamy najnowsze trendy technologiczne, takie jak automa-
tyzacja, konteneryzacja czy Infrastucture as a Code� Od ponad 
10 lat kształtujemy rynek pracy IT, dając ogromne możliwości 
kariery� 

Kogo szukamy? 

Szukamy młodych osób, pełnych pasji, zaangażowania i moc-
no zorientowanych na nowe technologie� Nasze oferty pracy 
skierowane są do osób, które chcą się rozwijać w obszarach: 
Big Data, IT Security, IT Network, �Net, Java, Linux, Red Hat, 
Oracle, Microsoft, Jboss, SQL, Backup, Hadoop, i wielu innych�

Co wyróżnia naszą firmę? 

W ING Tech Poland działamy zgodnie z podejściem Agile, 
w oparciu o metodyki zwinne tj� Scrum oraz Kanban� Jesteśmy 
innowacyjną organizacją opierającą swoje działania na zaufa-
niu do ludzi, z którymi pracujemy� Dzięki dużej swobodzie 
działania pobudzamy motywację oraz kreatywność� Podstawą 
naszej organizacji są nieduże jednostki zwane squadami, które 
mają jasną wizję swojego produktu, samodzielnie pokonują 
pojawiające się wyzwania i wspólnie wypracowują najbardziej 
elastyczne i efektywne sposoby działania�

Rozwój i kariera 

W naszej firmie kładziemy duży nacisk na doskonalenie zawo-
dowe osób u nas zatrudnionych� Nasi pracownicy uczestniczą 
w licznych szkoleniach zewnętrznych oraz w egzaminach cer-
tyfikacyjnych� W ING Tech Poland masz szansę pracować z naj-
lepszymi specjalistami, którzy pomogą Ci rozwinąć skrzydła� 
Razem z nami możesz od nowa wymyślać świat IT�

Pracując z nami:
• zwiększasz swoją wiedzę, dzięki pracy ze specjalistami 

i ekspertami;
• podnosisz swoje kwalifikacje, dzięki możliwości zdobywania 

certyfikatów IT wiodących technologii informatycznych;
• masz możliwość udziału w szkoleniach Tech Academy, 

gdzie wewnętrzni trenerzy dzielą się swoją wiedzą 
z zakresu rozwiązań dostarczanych naszym klientom;

• masz szansę pracy nad ciekawymi, międzynarodowymi 
projektami;

• masz okazję wyjazdu służbowego, a tym samym 
zobaczenia wielu ciekawych miejsc takich jak: Amsterdam, 
Bruksela, Londyn, Paryż, Moskwa, czy Singapur;

• przekonasz się, co to znaczy zgrany zespół i świetna 
atmosfera�

Projekty i technologie 

Dołącz do zespołu profesjonalistów i razem z nami realizuj mię-
dzynarodowe projekty IT�
Codziennie pracujemy z najlepszymi technologiami, takimi 
jak: Linux, Red Hat, Docker, Puppet, NGNIX, GitLab, Angular, 
Tomcat, Hadoop, Nessus, Java, Apache, ElasticSearch, Vmware, 
�Net i wieloma innymi� Taka praca daje dużą satysfakcję – Ty też 
możesz się o tym przekonać�

aplikuj on-line na: www.kir.pl/kariera

DOŁĄCZ DO ZESPOŁU KIR
Kim jesteśmy?

Inżynierami cyfrowych mostów.
KIR jest kluczowym podmiotem infrastruktury 
polskiego systemu płatniczego� W ramach swojej 
podstawowej działalności pełnimy funkcję inte-
gratora technologicznego� Jesteśmy platformą łączącą banki 
z zewnętrznymi dostawcami usług płatniczych� Wspierając 
banki i podmioty trzecie dbamy o bezpieczeństwo i spraw-
ność integracji� Czynnie uczestniczymy w pracach związanych 
z podnoszeniem poziomu cyfryzacji kraju� 
Jeśli wiesz o możliwości przelewania pieniędzy między ban-
kami w czasie liczonym w sekundach lub mobilnie, na numer 
telefonu, to być może wiesz także, że są to funkcje zapewniane 
przez KIR� Umożliwia to Express Elixir – wdrożony jako pierw-
szy tego typu system w Polsce i drugi w Europie. Podobnych 
usług mamy i opracowujemy znacznie więcej.

Kogo szukamy? 

Ambitnych, dokładnych, zaangażowanych.
Ludzi z otwartym umysłem� Takich, którzy chcą 
się rozwijać i mieć satysfakcję ze swojej pracy� 
Lubimy osoby z poczuciem humoru, bo wierzy-
my, że dobrze się wśród nas odnajdą� 
Oprócz codziennych wyzwań oferujemy szkolenia wewnętrz-
ne i zewnętrzne oraz dostęp do unikatowych produktów 
i autorskich rozwiązań� Pracujemy min� w technologiach: SQL 
(Oracle), Java, J2EE, EJB, Spring, Hibernate, JSP, XML, HTTP, JSON, 
HTML, RESTful API, Java Script� 

Rozwój i kariera

Zdobędziesz unikatową wiedzę i niepowta-
rzalne możliwości.
Potężne zaplecze IT to warunek niezbędny dla 
sprawnego wdrażania nowatorskich rozwiązań 
wspierających stały rozwój infrastruktury bankowej i płatniczej� 
Aby sprostać temu wyzwaniu dajemy programistom, admini-
stratorom i ekspertom IT przestrzeń do tworzenia i realizacji 
różnych projektów, m�in� w zakresie rozwijania aplikacji i kon-
troli bezpieczeństwa danych� 
Jeśli chcesz tworzyć rozwiązania wspierające cyfryzację Polski 
i dołączyć do wyjątkowego zespołu, gdzie umiejętnie łączy się 
bezkompromisową odpowiedzialność z kreatywnością, napisz 
do nas�
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ING Tech Poland
Kim jesteśmy? 

Poznaj wyjątkowy charakter naszej firmy oraz ludzi, dzięki któ-
rym zmieniamy świat�
ING Tech Poland (dawniej ING Services Polska) dostarcza inno-
wacyjne serwisy IT dla grupy ING na całym świecie� Z sukcesem 
wdrażamy najnowsze trendy technologiczne, takie jak automa-
tyzacja, konteneryzacja czy Infrastucture as a Code� Od ponad 
10 lat kształtujemy rynek pracy IT, dając ogromne możliwości 
kariery� 

Kogo szukamy? 

Szukamy młodych osób, pełnych pasji, zaangażowania i moc-
no zorientowanych na nowe technologie� Nasze oferty pracy 
skierowane są do osób, które chcą się rozwijać w obszarach: 
Big Data, IT Security, IT Network, �Net, Java, Linux, Red Hat, 
Oracle, Microsoft, Jboss, SQL, Backup, Hadoop, i wielu innych�

Co wyróżnia naszą firmę? 

W ING Tech Poland działamy zgodnie z podejściem Agile, 
w oparciu o metodyki zwinne tj� Scrum oraz Kanban� Jesteśmy 
innowacyjną organizacją opierającą swoje działania na zaufa-
niu do ludzi, z którymi pracujemy� Dzięki dużej swobodzie 
działania pobudzamy motywację oraz kreatywność� Podstawą 
naszej organizacji są nieduże jednostki zwane squadami, które 
mają jasną wizję swojego produktu, samodzielnie pokonują 
pojawiające się wyzwania i wspólnie wypracowują najbardziej 
elastyczne i efektywne sposoby działania�

Rozwój i kariera 

W naszej firmie kładziemy duży nacisk na doskonalenie zawo-
dowe osób u nas zatrudnionych� Nasi pracownicy uczestniczą 
w licznych szkoleniach zewnętrznych oraz w egzaminach cer-
tyfikacyjnych� W ING Tech Poland masz szansę pracować z naj-
lepszymi specjalistami, którzy pomogą Ci rozwinąć skrzydła� 
Razem z nami możesz od nowa wymyślać świat IT�

Pracując z nami:
• zwiększasz swoją wiedzę, dzięki pracy ze specjalistami 

i ekspertami;
• podnosisz swoje kwalifikacje, dzięki możliwości zdobywania 

certyfikatów IT wiodących technologii informatycznych;
• masz możliwość udziału w szkoleniach Tech Academy, 

gdzie wewnętrzni trenerzy dzielą się swoją wiedzą 
z zakresu rozwiązań dostarczanych naszym klientom;

• masz szansę pracy nad ciekawymi, międzynarodowymi 
projektami;

• masz okazję wyjazdu służbowego, a tym samym 
zobaczenia wielu ciekawych miejsc takich jak: Amsterdam, 
Bruksela, Londyn, Paryż, Moskwa, czy Singapur;

• przekonasz się, co to znaczy zgrany zespół i świetna 
atmosfera�

Projekty i technologie 

Dołącz do zespołu profesjonalistów i razem z nami realizuj mię-
dzynarodowe projekty IT�
Codziennie pracujemy z najlepszymi technologiami, takimi 
jak: Linux, Red Hat, Docker, Puppet, NGNIX, GitLab, Angular, 
Tomcat, Hadoop, Nessus, Java, Apache, ElasticSearch, Vmware, 
�Net i wieloma innymi� Taka praca daje dużą satysfakcję – Ty też 
możesz się o tym przekonać�

aplikuj on-line na: www.kir.pl/kariera

DOŁĄCZ DO ZESPOŁU KIR
Kim jesteśmy?

Inżynierami cyfrowych mostów.
KIR jest kluczowym podmiotem infrastruktury 
polskiego systemu płatniczego� W ramach swojej 
podstawowej działalności pełnimy funkcję inte-
gratora technologicznego� Jesteśmy platformą łączącą banki 
z zewnętrznymi dostawcami usług płatniczych� Wspierając 
banki i podmioty trzecie dbamy o bezpieczeństwo i spraw-
ność integracji� Czynnie uczestniczymy w pracach związanych 
z podnoszeniem poziomu cyfryzacji kraju� 
Jeśli wiesz o możliwości przelewania pieniędzy między ban-
kami w czasie liczonym w sekundach lub mobilnie, na numer 
telefonu, to być może wiesz także, że są to funkcje zapewniane 
przez KIR� Umożliwia to Express Elixir – wdrożony jako pierw-
szy tego typu system w Polsce i drugi w Europie. Podobnych 
usług mamy i opracowujemy znacznie więcej.

Kogo szukamy? 

Ambitnych, dokładnych, zaangażowanych.
Ludzi z otwartym umysłem� Takich, którzy chcą 
się rozwijać i mieć satysfakcję ze swojej pracy� 
Lubimy osoby z poczuciem humoru, bo wierzy-
my, że dobrze się wśród nas odnajdą� 
Oprócz codziennych wyzwań oferujemy szkolenia wewnętrz-
ne i zewnętrzne oraz dostęp do unikatowych produktów 
i autorskich rozwiązań� Pracujemy min� w technologiach: SQL 
(Oracle), Java, J2EE, EJB, Spring, Hibernate, JSP, XML, HTTP, JSON, 
HTML, RESTful API, Java Script� 

Rozwój i kariera

Zdobędziesz unikatową wiedzę i niepowta-
rzalne możliwości.
Potężne zaplecze IT to warunek niezbędny dla 
sprawnego wdrażania nowatorskich rozwiązań 
wspierających stały rozwój infrastruktury bankowej i płatniczej� 
Aby sprostać temu wyzwaniu dajemy programistom, admini-
stratorom i ekspertom IT przestrzeń do tworzenia i realizacji 
różnych projektów, m�in� w zakresie rozwijania aplikacji i kon-
troli bezpieczeństwa danych� 
Jeśli chcesz tworzyć rozwiązania wspierające cyfryzację Polski 
i dołączyć do wyjątkowego zespołu, gdzie umiejętnie łączy się 
bezkompromisową odpowiedzialność z kreatywnością, napisz 
do nas�
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Aplikuj na 
jobs@mobica.com

Nasze lokalizacje: WIELKA BRYTANIA – Wilmslow; POLSKA – Bydgoszcz, 
Lublin, Łódź, Poznań, Rzeszów, Szczecin, Warszawa, Wrocław; 
USA – Bellevue, San Jose; MEKSYK – Guadalajara

#BestTalents
#Mobica

Świadczymy innowacyjne usługi programistyczne dla rynku 
urządzeń połączonych i współpracujących� Wykorzystujemy 
najnowsze technologie, zapewniamy dostosowane do zapo-
trzebowania usługi doradztwa biznesowego, usługi z zakresu 
produkcji nowatorskiego oprogramowania oraz szeroki zakres 
usług z nim związanych, takich jak projektowanie UX/UI oraz 
zapewnienie jakości oprogramowania (QA) na każdym etapie 
jego cyklu życia� Posiadamy 12 centrów rozwoju oprogramo-
wania (R&D) w Wielkiej Brytanii, Polsce, USA i Meksyku, z któ-
rych dostarczamy rozwiązania dla branż, m�in� motoryzacyjnej; 
urządzeń mobilnych; półprzewodników; technologii finanso-
wych; TV i Broadcasting; marynistycznej, lotniczej i obronnej; 
medycznej i astronautycznej oraz IoT (Internet Rzeczy)� Wiele 
z naszych rozwiązań znajduje zastosowanie w codziennym ży-
ciu, od smartfonów, poprzez telewizory i samochody do inteli-
gentnych budynków i miast�

#LookingFor

  Software Engineers C/C++
  Embedded C Developers
  iOS Software Developers
  Andriod Software Developers
  Java/JEE Software Developers
  Test Automators

#GetToKnowUsBetter

mobica�com

facebook�com/mobicalimited

https://www�linkedin�com/company/mobica 

#HowToJoin

CV
Wyślij CV na adres jobs@mobica�com�

PIERWSZY KONTAKT
Zadzwonimy do Ciebie� Rozmowa potrwa ok� 10 min i 
będzie dotyczyła Twojego doświadczenia, oczekiwań 
oraz dalszych kroków, które umożliwią Ci dołączenie do 
naszego zespołu�

ROZMOWA TECHNICZNA
Będzie to rozmowa telefoniczna i potrwa ok� 45 min� 
Porozmawiamy o Twojej wiedzy teoretycznej i praktycz-
nym doświadczeniu�

ROZMOWA KWALIFIKACYJNA
Trwa ok� 2-2,5 godziny i może być częściowo w j� angiel-
skim� Podzielona jest na 2 części:
   Test techniczny z udziałem naszych inżynierów – ok� 
1-1,5h;

   Rozmowa z naszym specjalistą ds� HR i managerem 
zespołu – ok� 1h�

ODPOWIEDŹ
Kontaktujemy sie z każdym kandydatem w ciągu 2 tygo-
dni – niezależnie od podjętej decyzji�

OFERTA
Dostaniesz list intencyjny zawierający wszystkie szcze-
góły nowej oferty pracy�

WITAMY
Oficjalnie stajesz się członkiem #MobicaTeam� Witamy 
na pokładzie!

pwc.pl/digital

Technologia 
to nie science fiction

Kim jesteśmy?

Jesteśmy globalna firma doradczą, zatrudniającą 236 tysięcy 
pracowników w 138 krajach� W Polsce  PwC jest obecne od 
25 lat, ma 8 biur regionalnych i zatrudnia ponad 4 500 osób 
a w tym 500 specjalistów różnych technologii IT�
Dostarczamy wysokiej jakości rozwiązania, od strategii po 
wdrożenie� PwC oferuje klientom zaawansowaną, specyficzną 
dla branż wiedzę technologiczną, świadcząc usługi w takich 
obszarach jak strategia i optymalizacja IT,  architektura opro-
gramowania, rozwiązania digital, bezpieczeństwo IT�

Kogo szukamy?

Rozbudowujemy nasze zespoły i poszukujemy specjalistów 
w obszarze  cyberbezpieczeństwa, informatyki śledczej, roz-
woju oprogramowania, analizy danych, technologii drono-
wych, zarządzania ryzykiem, wdrożeń systemów klasy CRM, 
zapewniania jakości, wsparcia systemów biznesowych� 

Co wyróżnia naszą firmę? 

Wychodzimy poza integracje systemów, wspieramy naszych 
Klientów w kompleksowej transformacji biznesowej od strate-
gii po wdrożenia z wykorzystaniem technologii IT� 
W PwC zmieniamy science-fiction w realne rozwiązania, two-
rząc technologie przyszłości gotowe do wdrożenia już dziś� 
Wykorzystujemy wiedzę techniczną i biznesową do wspierania 
i rozwijania potencjału naszych klientów� 

Rozwój i kariera

Do każdego pracownika podchodzimy indywidualnie oferując 
mu szyty na miarę pakiet szkoleń i certyfikatów� Specjalnie dla 
naszych 500 ekspertów IT stworzyliśmy dedykowaną ścieżkę 
kariery, dostosowaną do specyfiki ich pracy i projektów, gdzie 
pracownicy mogą pogłębiać ekspertyzę technologiczna lub 
rozwijać się w rolach leaderskich� 

Projekty i technologie

W PwC znajdziesz możliwość pracy przy projektach strategicz-
nych, operacyjnych czy wdrożeniowych, zarówno w Polsce jak 
i za granicą, w takich technologiach i obszarach jak:

#Cybersecurity

#RoboticProcessAutomation

#DataScience

#Drones
#ComputerForensic #Tester

#UXDesigner #DataAnalyst

#ITSupport

#BusinessAnalyst

#�NET

#C#

#Salesforce
#Java

#JavaScript
#CSS

#Java Hybris#JSF
#Python #Oracle

#ETL
#Informatica Power Center

#PHP

#Microsoft SharePoint 2013

#Microsoft Dynamics CRM

#Guidewire
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Aplikuj na 
jobs@mobica.com

Nasze lokalizacje: WIELKA BRYTANIA – Wilmslow; POLSKA – Bydgoszcz, 
Lublin, Łódź, Poznań, Rzeszów, Szczecin, Warszawa, Wrocław; 
USA – Bellevue, San Jose; MEKSYK – Guadalajara

#BestTalents
#Mobica

Świadczymy innowacyjne usługi programistyczne dla rynku 
urządzeń połączonych i współpracujących� Wykorzystujemy 
najnowsze technologie, zapewniamy dostosowane do zapo-
trzebowania usługi doradztwa biznesowego, usługi z zakresu 
produkcji nowatorskiego oprogramowania oraz szeroki zakres 
usług z nim związanych, takich jak projektowanie UX/UI oraz 
zapewnienie jakości oprogramowania (QA) na każdym etapie 
jego cyklu życia� Posiadamy 12 centrów rozwoju oprogramo-
wania (R&D) w Wielkiej Brytanii, Polsce, USA i Meksyku, z któ-
rych dostarczamy rozwiązania dla branż, m�in� motoryzacyjnej; 
urządzeń mobilnych; półprzewodników; technologii finanso-
wych; TV i Broadcasting; marynistycznej, lotniczej i obronnej; 
medycznej i astronautycznej oraz IoT (Internet Rzeczy)� Wiele 
z naszych rozwiązań znajduje zastosowanie w codziennym ży-
ciu, od smartfonów, poprzez telewizory i samochody do inteli-
gentnych budynków i miast�

#LookingFor

  Software Engineers C/C++
  Embedded C Developers
  iOS Software Developers
  Andriod Software Developers
  Java/JEE Software Developers
  Test Automators

#GetToKnowUsBetter

mobica�com

facebook�com/mobicalimited

https://www�linkedin�com/company/mobica 

#HowToJoin

CV
Wyślij CV na adres jobs@mobica�com�

PIERWSZY KONTAKT
Zadzwonimy do Ciebie� Rozmowa potrwa ok� 10 min i 
będzie dotyczyła Twojego doświadczenia, oczekiwań 
oraz dalszych kroków, które umożliwią Ci dołączenie do 
naszego zespołu�

ROZMOWA TECHNICZNA
Będzie to rozmowa telefoniczna i potrwa ok� 45 min� 
Porozmawiamy o Twojej wiedzy teoretycznej i praktycz-
nym doświadczeniu�

ROZMOWA KWALIFIKACYJNA
Trwa ok� 2-2,5 godziny i może być częściowo w j� angiel-
skim� Podzielona jest na 2 części:
   Test techniczny z udziałem naszych inżynierów – ok� 

1-1,5h;
   Rozmowa z naszym specjalistą ds� HR i managerem 

zespołu – ok� 1h�

ODPOWIEDŹ
Kontaktujemy sie z każdym kandydatem w ciągu 2 tygo-
dni – niezależnie od podjętej decyzji�

OFERTA
Dostaniesz list intencyjny zawierający wszystkie szcze-
góły nowej oferty pracy�

WITAMY
Oficjalnie stajesz się członkiem #MobicaTeam� Witamy 
na pokładzie!

pwc.pl/digital

Technologia 
to nie science fiction

Kim jesteśmy?

Jesteśmy globalna firma doradczą, zatrudniającą 236 tysięcy 
pracowników w 138 krajach� W Polsce  PwC jest obecne od 
25 lat, ma 8 biur regionalnych i zatrudnia ponad 4 500 osób 
a w tym 500 specjalistów różnych technologii IT�
Dostarczamy wysokiej jakości rozwiązania, od strategii po 
wdrożenie� PwC oferuje klientom zaawansowaną, specyficzną 
dla branż wiedzę technologiczną, świadcząc usługi w takich 
obszarach jak strategia i optymalizacja IT,  architektura opro-
gramowania, rozwiązania digital, bezpieczeństwo IT�

Kogo szukamy?

Rozbudowujemy nasze zespoły i poszukujemy specjalistów 
w obszarze  cyberbezpieczeństwa, informatyki śledczej, roz-
woju oprogramowania, analizy danych, technologii drono-
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#Cybersecurity

#RoboticProcessAutomation

#DataScience

#Drones
#ComputerForensic #Tester

#UXDesigner #DataAnalyst

#ITSupport

#BusinessAnalyst

#�NET

#C#

#Salesforce
#Java

#JavaScript
#CSS

#Java Hybris#JSF
#Python #Oracle

#ETL
#Informatica Power Center

#PHP

#Microsoft SharePoint 2013

#Microsoft Dynamics CRM

#Guidewire
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Sprawdź nasze aktualne oferty pracy na: www.rd.samsung.pl

Inspirujemy Świat
Kreujemy Przyszłość

Kim jesteśmy?

Samsung R&D Institute Poland jest jednym z największych i 
najszybciej rozwijających się centrów badawczo-rozwojowych 
w Europie i stanowi część Samsung Electronics� Naszym celem 
jest ciągłe doskonalenie technologiczne produktów, które ofe-
rujemy naszym Klientom�
Nasze biura zlokalizowane są w Warszawie i Krakowie�

Kogo szukamy?

Samsung R&D Institute Poland to miejsce dla ludzi z wysoko 
rozwiniętymi umiejętnościami technicznymi, którzy chcą in-
spirować świat i budować przyszłość� Swoje miejsce znajdą u 
nas zarówno osoby z dużym doświadczeniem, jak i ci, którzy 
pragną uczyć się od najlepszych� Zatrudniamy programistów, 
inżynierów, testerów, lingwistów, menedżerów projektów oraz 
analityków dużych zbiorów danych� 

Co nas wyróżnia?

Tylko u nas znajdziesz tak wyjątkową ofertę obszarów badań i 
rozwoju w IT� Nie stoimy w miejscu: zmieniamy się, odpowia-
dając na potrzeby rynku konsumenckiego oraz wychodząc 
naprzeciw klientom biznesowym� Rozwijamy się i tworzymy 
technologie, które trafią na sklepowe półki za kilka lat� 

Rozwój i kariera

Samsung to wspaniałe miejsce do pracy - otwarci ludzie, do-
skonała atmosfera oraz szansa na tworzenie innowacji, które 
zmieniają życie milionów ludzi na całym świecie� Niezależnie 
od tego, jaką pracę chciałbyś wykonywać, Samsung otwiera 
przed Tobą nieograniczone możliwości� To właśnie tu możesz 
stać się najlepszym na świecie ekspertem w wybranej dzie-
dzinie� Swoją wiedzę techniczną pogłębisz dzięki szkoleniom 
wewnętrznym i zewnętrznym� Ponadto będziesz mógł skorzy-
stać z dofinansowania kursów językowych oraz studiów pody-
plomowych� Z nami wyjedziesz do Korei, żeby poznać miejsce, 
gdzie narodziła się historia innowacyjnych rozwiązań techno-
logicznych, i samemu stać się jej częścią�

Więcej informacji uzyskacie w naszym dziale HR: Cezary Bzymek
+48 71 3348 050, e-mail: cezary�bzymek@s3group�com

We make a difference in people’s lives
K im jesteśmy i czym się zajmujemy?

S3 Group bierze udział w tworzeniu najnowocześniejszych, wie-
lokrotnie nagradzanych urządzeń służących ochronie zdrowia 
pacjentów� Uczestniczymy w całym cyklu życia produktu: od 
definicji, poprzez kompletowanie wymagań, tworzenie architek-
tury systemu, aż po budowę i integrację�

Dążymy do budowania biznesu, który zapewnia klientom 
wyjątkową wartość dodaną� Z pasją budujemy innowacyjne 
rozwiązania odpowiadające wyzwaniom zintegrowanej opieki 
medycznej� 
Nasi pracownicy są wysoko wykwalifikowani, zmotywowani, 
zorientowani na klienta i najnowocześniejsze rozwiązania� 
Bazując na zrozumieniu potrzeb klientów i zmieniającego się 
rynku dostarczamy rozwiązania przynoszące istotne korzyści�

Co nas wyróżnia?

Silicon & Software Systems, wytwarza unikatowe oprogra-
mowanie dla międzynarodowych potentatów rynku farma-
ceutycznego, takich jak: Cochlear czy Merck, ale również wy-
twarza własne aplikacje, co pozwala na dotarcie do rynków 
ponad 50 krajów�
Nasze rozwiązania dedykowane są dla milionów pacjentów 
na świecie, czego efektem są prestiżowe nagrody branżowe, 
takie jak m�in� Medical Design Excellence Award�
Jesteśmy firmą ze standardami miedzynarodowymi, lecz 
dzięki rozmiarowi organizacji, nie zatraciliśmy wartości, które 
można odczuć w mniejszych, bardziej zintegrowanych spo-
łecznościach� W 150-osobowym zespole, zlokalizowanym we
Wrocławiu, istnieje możliwość efektywnej współpracy i na-
wiązania relacji z każdym z pracowników�

Kogo szukamy i do jakich projektów?

Lista wakatów, znajduje się na naszej stronie internetowej: 
http://www�s3group�com/careers/vacancies/� Opisy stanowisk, 
zawierają listę technologii wykorzystywanych przy danym pro-
jekcie� Nasze zintegrowane środowisko składa się z m�in� pro-
gramistów, analityków, testerów��� ale również pracowników 
działów wsparcia�

Zachęcamy do poznania nas z bliska, poprzez uczestnictwo 
w procesie rekrutacyjnym� Do zobaczenia! 
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Warsaw Mathematical Institute
ul� Bitwy Warszawskiej 1920r�, 7B VIp�, 02-366 Warszawa

We see 
beyond the data

Kim jesteśmy? 

Jesteśmy częścią grupy kapitałowej Bunge, światowego lidera 
w przetwórstwie żywności� Wspieramy firmę w zakresie analizy 
procesów biznesowych, tworzenia interaktywnych raportów 
BI, a także w rozwijaniu i utrzymaniu kluczowych systemów� 
Zatrudniamy ponad 60 specjalistów, tworzących zespoły 
bezpośrednio współpracujące z placówkami Bunge na całym 
świecie�

Kogo szukamy?

Otwartych, komunikatywnych osób, dla których budowanie 
rozwiązań będących odpowiedzią na konkretne potrzeby biz-
nesowe oraz poszerzanie własnych horyzontów jest prioryte-
tem� Jeśli cenisz sobie doskonałą atmosferę, pracę zespołową 
oraz dobrą zabawę podczas imprez firmowych, czekamy wła-
śnie na Ciebie�

Co wyróżnia naszą firmę?

Cenimy środowisko, w którym szacunek dla współpracowni-
ków z różnych regionów świata i ich pomysłów jest naturalnym 
elementem pracy�

Naszym atutem jest różnorodność zagadnień, z którymi 
spotykamy się w codziennej pracy: od raportów opisujących 
ryzyko kredytowe, globalne wskaźniki (KPI), przez organizację 
przepływu danych, po rozwój i utrzymanie kluczowych syste-
mów oraz aplikacji (w tym mobilnych) usprawniających pro-
cesy planowania, zarządzania i oceny jakości� Rozwijamy także 
usługi ITFM�

Angażujemy naszych pracowników w tworzenie ich środowi-
ska pracy oraz podejmowanie decyzji z nim związanych�

Od 2007 r� realizujemy projekty w Scrumie� Jesteśmy przeko-
nani, że zwinność, dopasowanie do potrzeb użytkowników 
oraz swoboda działania zespołów to kluczowe składowe suk-
cesu�

Tworzymy przyjazne otoczenie –  wysoki standard wypo-
sażenia, dogodna lokalizacja (Warszawa Ochota), świeże 
owoce raz w tygodniu, kawa, miejsce relaksu, to nieodzowne 
elementy krajobrazu naszego biura�

Oferujemy pakiet benefitów oraz swobodę wyboru kierun-
ków rozwoju, w ramach określonego budżetu�
Umowa o pracę to preferowana forma współpracy�

Technologie:

SQL (Oracle), Java, Vaadin, Spring Framework, Hibernate, 
Tableau, iOS, Android, SAS i SAP BW� Integrujemy się z systema-
mi SAP, HANA i wykorzystujemy możliwości TIBCO�

ZF Group: Częstochowa, Bielsko-Biała, Czechowice-Dziedzice, Łódź, Gliwice, Pruszków
e-mail: rekrutacja�zf@zf�com

What’s next? Join ZF

Kim jesteśmy? 

ZF Group jest globalnym liderem w technologiach napędu, 
podwozia oraz aktywnych i pasywnych systemów bezpieczeń-
stwa� W maju 2015 roku korporacja włączyła w swoje struktury 
TRW Automotive� Obecnie jesteśmy jednym z największych 
dostawców branży motoryzacyjnej na świecie� Zatrudniamy 
około 138 tysięcy pracowników w 40 krajach świata, w tym po-
nad 8000 osób w Polsce�

Kogo szukamy? 

W związku z rozwojem Centrum Informatycznego oraz 
Inżynieryjnego w Częstochowie, Centrum Inżynieryjnego w 
Bielsku-Białej oraz nowopowstałego Centrum Inżynieryjnego 
Elektroniki w Łodzi poszukujemy głównie inżynierów, których 
interesują: systemy wbudowane, testowanie oprogramowanie, 
projektowanie obwodów drukowanych (PCB), administracja 
lub wsparcie systemu, architektura systemów, bezpieczeństwo 
IT, business intelligence, administracja aplikacjami inżynieryjny-
mi, sieci oraz programowanie�

Co wyróżnia naszą firmę? 

 Wyróżnia nas energia do działania� Każdy dzień to praca w dy-
namicznym, międzynarodowym środowisku z najnowszymi 
narzędziami branży Automotive� Codziennie rozwijamy tech-
nologię, która chroni ludzkie życie i sprawia że jutro jest coraz 
bardziej bezpieczne� 

Rozwój i kariera 

Innowacyjność w dużej mierze zawdzięczamy naszym wysoko 
zmotywowanym pracownikom� W zamian oferujemy cieka-
wą pracę , pełną wyzwań z dużą dozą autonomii oraz wiele 
możliwości budowania międzynarodowej kariery� Dodatkowo 
nasi pracownicy mogą liczyć na specjalistyczne szkolenia oraz 
dofinansowania do studiów lub nauki języka obcego� Z myślą 
o studentach stworzyliśmy w zakładach produkcyjnych i cen-
trach program płatnych staży i praktyk w tym IT Young Talents 
Development Program dla tych, którzy już teraz chcą dołączyć 
do naszego Centrum Informatycznego�

Projekty i technologie

ZF Group rozwija technologie autonomicznej jazdy, które przy-
czyniają się do zwiększenia bezpieczeństwa na drogach oraz 
zmniejszenia ich zanieczyszczenia� Jeśli chcesz dowiedzieć się 
więcej na temat tego co tworzymy w ZF odwiedź naszą stronę 
zf�com lub profil na Facebooku zfgroup�polska
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dofinansowania do studiów lub nauki języka obcego� Z myślą 
o studentach stworzyliśmy w zakładach produkcyjnych i cen-
trach program płatnych staży i praktyk w tym IT Young Talents 
Development Program dla tych, którzy już teraz chcą dołączyć 
do naszego Centrum Informatycznego�

Projekty i technologie

ZF Group rozwija technologie autonomicznej jazdy, które przy-
czyniają się do zwiększenia bezpieczeństwa na drogach oraz 
zmniejszenia ich zanieczyszczenia� Jeśli chcesz dowiedzieć się 
więcej na temat tego co tworzymy w ZF odwiedź naszą stronę 
zf�com lub profil na Facebooku zfgroup�polska
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