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Czytelniku,
Branżowy rynek pracy nadal zabiega o kandydatów, dlatego warto przyjrzeć się bliżej
20 ciekawym pracodawcom, którzy czekają
być może na Twoją aplikację, a w naszej
publikacji uchylają rąbka tajemnicy i opowiadają o możliwościach rozwoju i kariery
w swoich progach.
Zanim jednak przystąpisz (mamy nadzieję)
do aplikowania, warto zastanowić się nad
paroma kwestiami. Bo czy faktycznie dokumenty aplikacyjne masz przygotowane jak
trzeba? Łatwo ulec pokusie traktowania CV
po macoszemu – nie polecamy jednak tej
ścieżki. Na rozmowy kwalifikacyjne chadzasz
od niechcenia, a często i bez przygotowania?
Nie tędy droga. Lepiej posłuchać, co w obu
przypadkach radzi i podpowiada Paulina Basta,
rekruter z wieloletnim doświadczeniem :).

Nie wiesz, czy starać się o etat, czy może kontrakt? I w jakim kierunku
się rozwijać, jakie kompetencje są najbardziej pożądane na rynku pracy? Na te pytania pomoże odpowiedzieć Tomek Ducin. Poszukamy
też wspólnie informacji, czy będąc na początku drogi zawodowej
można zarobić lepiej, niż gorzej i jak „wycenia” umiejętności potencjalny pracodawca. Zajrzymy też do osławionej branży gier i sprawdzimy – na przykładzie GOG.com i CD PROJEKT RED – czy pracę tam
znajdą tylko wybrańcy, czy każdy może spróbować swoich sił, by na
końcu zbadać, czy umiejętności IT pomogą zostać... handlowcem.
A tymczasem – życzymy pomyślnie zakończonych rekrutacji i zapraszamy do lektury.
Iga Pazio
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którego się
nie zapomina

Od zawsze pracowałam w dużych firmach technologicznych.
To środowisko fascynuje, pociąga i na pewno nie pozwala się nudzić.
Środowisko nie, gorzej z częścią kandydatów, którzy chcą się do niego dostać.

PAULINA Basta
Autorka popularnego bloga o tematyce HR-owej (www.
paulinabasta.com). Zawodowo HR Business Partner.
Dobrze zna i rozumie polską odmianę korpo–świata.
Fascynują ją ludzkie motywacje – szczególnie te związane
ze środowiskiem pracy. Praktykę pracy w biznesie
zamieniła na HR. Tą ścieżką konsekwentnie idzie od prawie
dekady. Ma doświadczenia w pracy z zespołami lokalnymi,
jak i w zarządzaniu ludźmi w środowisku wirtualnym.
Zespoły, które prowadzi są wyjątkowe. Zawsze tak było.
Ich zawodowe sukcesy są dla niej powodem do dumy.

O CZYM PAMIĘTAĆ?
W życiu zawodowym przeczytałam tysiące życiorysów. Jedne lepsze,
drugie gorsze. Znakomita większość była jednak skrajnie… bezbarwna. Próbując sobie dziś przypomnieć CV, które wyjątkowo zapadło mi
w pamięć, miałam poważny problem. To niedobrze. Świadczy o tym,
że przeciętność nas zjada. Wkrada się w nasze nawyki jak trawa. Jak już
raz posiejesz, już nigdy na dobre się jej nie pozbędziesz. Dziś opowiem
o tym, jak z tą przeciętnością walczyć. Co przemyśleć, po drodze do
bycia zapamiętanym.

RYNEK PRACY
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PO PIERWSZE: NIE KŁAM
PO PIERWSZE: HIGIENA
Głęboko wierzę w to, że uczciwość jest jedną
Twój życiorys jest ważny. To dokument opoz podstawowych wartości w życiu człowieka.
wiadający historię Twoich osiągnięć, sukceTwoje CV to raczej MS DOS
W tym punkcie nie będę Ci prawić morałów,
sów, doświadczeń. Istotne, by był higieniczczy może IOS?
wygłaszając prawdy w stylu „kłamstwo ma
nie przygotowany. Bez błędów logicznych
krótkie nogi”. Nie o to chodzi. Tylko największe
(nie mówiąc już o ortografach) czy dziur
firmy potwierdzają prawdziwość danych zawartych w CV. Jeśli aplikuw chronologii. Każdy rekruter, czytając CV, próbuje sobie wyobrajesz do średniej – jest duża szansa, że nikt nigdy nie sprawdzi twojej
zić danego kandydata. Zastanów się, czy chcesz być jak dziadek MS
prawdomówności. Nie chodzi bowiem o to, że kłamstwo może cię wyDOS, czy bliżej Ci raczej do IOSa. Od higieny wszystko się zaczyna.
eliminować z procesu rekrutacji. Ono po prostu na starcie źle ustawia
Higieny słowa.
Twoją relację z przyszłym pracodawcą. Jeśli Twoja etyka pracy toleruje
elementy tego typu, trudno będzie Ci później oczekiwać szacunku,
PO DRUGIE: SZACUNEK
lojalności i uczciwości pracodawcy wobec Ciebie. Już zawsze będziesz
CV to nie tylko sprawnie wyedytowany szablon. To podstawa do roztraktować pracę jak zło konieczne. Nie zaangażujesz się w swoje zadamowy człowieka z człowiekiem. Składając aplikację na dane stanowinia i codziennie będziesz popijać kawę z grymasem beznadziei, która
sko, pamiętaj, że po drugiej stronie jest osoba, która z góry, uczciwie
Cię spotkała. Nie, ona Cię nie spotkała. To Ty ją do siebie zaprosiłeś.
określiła swoją ofertę i związane z nią potrzeby. Nie atakuj więc wszystKłamiąc na starcie.
kich uniwersalną wersją swojego życiorysu, bo to niedbałe i leniwe.
Wymagaj od przyszłego pracodawcy absolutnej atencji w procesie
PO DRUGIE: NIE ROZŚMIESZAJ…
zapraszania Cię do współpracy, ale tym samym miej szacunek do pra…rekrutera, załączając zdjęcie z cyklu „ja w Hurgadzie”. Nawet jeśli jecy i czasu rekrutera, który prowadzi Twoją sprawę. Twoja aplikacja posteś bardzo ładny i prawie dostałeś się do Top Model. Nigdy nie zdarzywinna być starannie przygotowana, a punktem startowym musi być
ło mi się, żeby zdjęcie pomogło komuś dostać wymarzoną pracę. To,
odniesienie do oczekiwań i potrzeb pracodawcy.
co działo się za to dość często, to salwy śmiechu rekruterów na widok
kolejnych załączników, wysyłanych zupełnie bez sensu. Pamiętaj, że
PO TRZECIE: TWÓJ TALENT
w rozmowie o pracę chodzi o Twoje kompetencje i talent. Fryzura naJak już odniesiesz się do potrzeb firmy, z którą chcesz zacząć współprawdę nie robi nam różnicy.
pracować, od razu o nich zapomnij. Całą swoją energię skup na
sobie i swojej wyjątkowości. Tak, tak – to nie żart. Coraz częściej
PO TRZECIE: NIE KOPIUJ
w środowisku pracy nie chcemy wtłaczać ludzi w sztywne szablony
Jeśli nie jesteś w stanie napisać własnego/autorskiego CV, możesz
polityk i procedur. Chcemy zatrudniać osoby niezależne i utalentoużyć szablonu. Pamiętaj jednak, żeby służył Ci wyłącznie jako rama, do
wane. Takie, które zamiast uczyć się praktyk panujących w firmie
wypełnienia własną historią. Jeśli kopiujesz wstęp, profil zawodowy,
od lat, będą je kwestionować i tworzyć nowe. Wszystko w imię
opis umiejętności czy hobby – to zupełnie nie ma sensu. Po pierwsze
rozwoju i dobrego, wygodnego życia. Pisząc CV, warto o tym padlatego, że sprawny rekruter zaraz się zorientuje i odrzuci Twoje CV na
miętać, próbując wpleść wyraźne elementy „siebie” gdzieś między
starcie. Game over. Po drugie – bo w ten sposób nie dodajesz wartości
wiersze. Można to zrobić na wiele sposobów. Poprzez formę sameswojej aplikacji. Jeśli uznamy, że punkt trzeci poprzedniego bloku jest
go dokumentu (zabawa krojem pisma, rozmieszczenie bloków etc.)
słuszny, kopiując cudze słowa w żaden sposób nie dowodzisz swojej
lub jego zawartość. Sekcja „zainteresowania” jest w Polsce skrajnie
wyjątkowości.
ignorowana przez kandydatów. Całymi tabunami piszą w niej, że kochają siatkówkę (bo to
PO CZWARTE: NIE BĄDŹ PRZEZROCZYSTY
sport zespołowy, a jednak trochę indywiduBądź więc mądrzejszy,
Przeciętność nie jest dla Ciebie. Artykuły takie
alny), gotowanie i podróże. Kiedy pytasz, co
drogi Czytelniku.
jak ten traktuj wyłącznie jako pobudzenie do
wczoraj jedli, mówią: pierogi. Gdy dociekasz
Pamiętaj,
że każde słowo,
myślenia. Twojego myślenia. Nie ma złotych,
jakie te podróże – ostatnio byli w Jaworznieuniwersalnych rad, które zagwarantują Ci praSzczakowej. Bądź więc mądrzejszy, drogi
które decydujesz się wrzucić
cę marzeń. Jeśli jest jeden czarny koń, którego
Czytelniku. Pamiętaj, że każde słowo, któw swoje CV, coś o Tobie mówi.
warto obstawić w tym wyścigu – jesteś nim
re decydujesz się wrzucić w swoje CV, coś
Staraj się, żeby ta historia
Ty sam. Nie powielaj schematów, tylko je zroo Tobie mówi. Staraj się, żeby ta historia była
zum. Wiedz, na jakich zasadach kręci się rynek
ciekawa. Taki właśnie jesteś Ty.
była ciekawa.
rekrutacyjny. Wiedz, czego oczekuje od Ciebie
pracodawca. Ale zaraz potem myśl o sobie. Nie daj przejść obok swojej
PO CZWARTE: CV TO NIE DOKUMENT
aplikacji obojętnie. I nie chodzi o krzyczące fonty i czerwone wykrzykPamiętaj, że życiorys nie dzieje się na kartce papieru. To zbiór doświadniki przy nazwisku. Chodzi o dobry pomysł i odwagę w jego realizacji.
czeń przeżytych w prawdziwym życiu. Żebyś miał o czym pisać, muBądź odważny. Bez gotowości na łamanie nudnych, wyuczonych szasisz najpierw się zainteresować. Najlepiej światem. W tym przypadku,
blonów nie ma zabawy, jest tylko przeciętność.
ciekawość to pierwszy stopień do nieba. Czyli tam, gdzie chciałbyś
być zawodowo. Poświęć więc trochę czasu i energii na poszukiwania
Pisanie CV to sztuka, która nie jest i nigdy nie powinna być łatwa.
spotkań z ciekawymi ludźmi. Zaoferuj swoją pomoc w prowadzeniu
Pamiętajcie jednak, że w tej całej zabawie celem nie jest ładnie wyprojektów, które Cię interesują. Jak to mówią mądrzy ludzie: żeby być
edytowany dokument, tylko znalezienie pracy, która doda Wam enerinteresującym, najpierw musisz być zainteresowany. Głęboko to sobie
gii i skrzydeł na kolejne lata. Zanim więc zasiądziesz do pisania, zrób
zapamiętaj. Jeśli tylko wyczujesz coś ciekawego, co dzieje się w okolisobie szybki rachunek sumienia. Zapisz na kartce, co jest dla Ciebie
cy, pamiętaj, żeby dotrzeć na czas.
ważne w życiu zawodowym, a czego na pewno chciałbyś unikać.
Takie ćwiczenie to dobry punkt startowy, żeby określić listę firm, z któCZEGO SIĘ WYSTRZEGAĆ?
rymi chciałbyś zacząć współpracę. Jak to mówi Joanna MalinowskaW procesie tworzenia życiorysu jest też kilka elementów, których warParzydło, szefa powinniśmy zrekrutować sobie sami.
to się wystrzegać. Człowiek rozsądny to taki, który wie co i jak robić,
I tego Wam właśnie życzę.
ale również (co czasami nawet cenniejsze), czego koniecznie unikać.
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Rozmowy kwalifikacyjn
e
zawsze wywołują w na
s
emocje. Jest stres, cieka
wość,
trochę ekscytacji. To do
brze,
bo moment na pewno
jest tego wart.

PAULINA Basta

#Warto

Autorka popularnego bloga o tematyce HR-owej (www.
paulinabasta.com). Zawodowo HR Business Partner.
Dobrze zna i rozumie polską odmianę korpo–świata.
Fascynują ją ludzkie motywacje – szczególnie te związane
ze środowiskiem pracy. Praktykę pracy w biznesie
zamieniła na HR. Tą ścieżką konsekwentnie idzie od prawie
dekady. Ma doświadczenia w pracy z zespołami lokalnymi,
jak i w zarządzaniu ludźmi w środowisku wirtualnym.
Zespoły, które prowadzi są wyjątkowe. Zawsze tak było.
Ich zawodowe sukcesy są dla niej powodem do dumy.

N

ie tkwij tam zbyt długo, to bez sensu. Na kolejną rozmowę po prostu lepiej się przygotuj, bo przy odrobinie wysiłku wydarzy się
szybciej, niż się spodziewasz. Branża IT rozwija się prężnie, a stanowisk
do obsadzenia nie brakuje. To jest więc Twój moment. Nie przegap go.
Poniżej przedstawiam prosty sposób na to przygotowanie. Przeczytaj,
przemyśl i zapamiętaj. Jeśli to zrobisz, rozmowy o pracę już nigdy nie
będą takie straszne.

CZĘŚĆ I
Skup się na różnych potrzebach pracodawcy
Praca to wymiana swoich kompetencji i doświadczeń na pieniądze.
Pracodawca płaci za to, czego potrzebuje. Pomyśl więc o tych potrzebach i wiedz, jak się w nie wpisujesz. Nie w całości chodzi tutaj
jednak o znane Ci technologie. Te umiejętności są oczywiste – jeśli
chcesz programować, musisz umieć skleić kod. Mniej oczywiste są
np. zdolności efektywnej pracy w grupie. Rzadko bowiem zdarzają się
stanowiska zupełnie niezależne, odcięte od pracy szerszego zespołu.
Pomyśl więc o poza-technologicznych potrzebach pracodawcy i spróbuj je zaakcentować podczas spotkania.
Wiedz do kogo idziesz
To cenne, bo duża część kandydatów zupełnie ignoruje ten punkt.
Wiedzą o firmie absolutne minimum, co często przeszkadza w prowadzeniu rozmowy. Jeśli chcesz zaprosić dziewczynę na kolację, musisz
wiedzieć, co lubi jeść. W ten sposób maksymalizujesz swoją szansę
na powodzenie wieczoru. Podobnie jest z pracodawcami. Im więcej

o nich wiesz, tym większa szansa na sukces. Jeśli nie przyłożysz się do
tego punktu, może się okazać, że serwujesz kebab komuś, kto wieczorami zjada wyłącznie homary.

Trzy rzeczy
Przed wejściem na rozmowę kwalifikacyjną, zapisz na kartce trzy rzeczy, które Cię określają. Prowadź spotkanie tak, aby rozmówcy, pod koniec dokładnie w ten sposób o Tobie myśleli. Trójka jest w komunikacji
magiczną cyfrą. Spraw, by zagrała na Twoją korzyść.
Myśl
Podczas rozmowy znaj odpowiedzi na wszystkie, ważne pytania. Nie
bądź przypadkowym przechodniem. Pracodawca, w rozmowie z Tobą,
powinien poczuć się wyjątkowy. A poczuje się tak dopiero wtedy, gdy
potraktujesz go z szacunkiem i precyzyjnie opowiesz o swojej motywacji i planach związanych z firmą.
Bądź ciekaw, ale…
Pozwól rozmówcy zobaczyć swój błysk w oku. Pokaż prawdziwą ciekawość. Nie zagaduj sztampowo w stylu: „a jak wygląda u Państwa
sprawa dostępu do szkoleń?”. Bądź inny. Dociekaj. Jeśli jakaś kwestia
Cię interesuje, zadawaj tyle pytań, aż zaspokoisz swoją ciekawość. Jeśli
jednak pracodawca opowiedział Ci wszystko, co chciałeś wiedzieć, podziękuj za spotkanie i idź do domu. Nie dopytuj o bzdury tylko dlatego,
że wydaje Ci się, że spytać o „cokolwiek” wypada.
Daj się polubić
Pierwszym na to sposobem jest umiejętne skomentowanie sekcji „zainteresowania”, którą na pewno masz w CV. Pokaż, jaki jesteś, a to na
pewno we właściwych warunkach się obroni. Bądź w stanie sprawnie
i wciągająco mówić o swoich pasjach. I nie, to nieprawda, że nie masz
ich wcale. Nawet o Mindcrafcie można ciekawie opowiadać. Wciągnij
rozmówcę w swoją opowieść, a ten na pewno przyzna Ci za to punkty.
Ludzie lubią osoby z pasją. Pozwól im zauważyć własną.
Poćwicz
Ludzie boją się tego, czego nie znają. Przed rozmową spróbuj więc
oswoić tę sytuację. Spróbuj przewidzieć pytania, które padną i zacznij
na nie odpowiadać. Nie w swojej głowie, tylko głośno. Przed lustrem.
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Jeśli spotkanie
potoczy się
dobrze, wymar
zoną pracę
masz w kiesze
ni. Jeśli gorzej
,
ze spuszczoną
głową wracasz
na poprzednią
planszę.

Rozmawiać
Praktyka czyni mistrza. Jeśli nie masz lustra, poćwicz z przyjacielem. To
ważne, żeby zwerbalizować swoje myśli, tak aby ich natłok zaskoczył
Cię w domu, a nie dopiero na dość mocno stresującym spotkaniu.

Wiedz, z czym wychodzisz
Ktoś kiedyś powiedział, że człowieka poznaje się nie po tym jak zaczyna, tylko po tym jak kończy. Ty zatem zakończ właściwie. Pod koniec
rozmowy zreasumuj spotkanie, dowiedz się, jakie będą kolejne kroki
i czego możesz się spodziewać w kolejnych dniach czy tygodniach.
To pomoże Ci je spokojnie przeżyć, w oczekiwaniu na telefon z ofertą.

CZĘŚĆ II
Jest też kilka rzeczy, których nie warto robić na rozmowach. To elementy, które na dobre mogą Cię zdyskwalifikować.
Nie zapominaj
IT to jest świat technologii, jeśli dawno nie miałeś kontaktu z jakimiś jej
częściami, warto na chwilę wrócić do notatek czy ćwiczeń. Często na rozmowach padają pytania techniczne, czy testy sprawdzające Twoje umiejętności w tej sferze. Nie daj się zaskoczyć, przecież to wszystko umiesz.
Nie przeginaj z ego
Są tacy kandydaci, którzy jak zaczynają o sobie opowiadać, od razu
słychać, że ściema. A przecież (najczęściej) pracodawcy nie szukają
nadludzi, tylko osób, które potrafią ogarniać biznes nawet wtedy, gdy
sprawy nie układają się najlepiej. Sama kiedyś spotkałam kandydata,
który poproszony o opisanie siebie w środowisku pracy jednym przymiotnikiem, bez mrugnięcia okiem rzucił: „zaje***ty”. Pewność siebie
to jedno, ale brak dyplomacji i nos zadarty po same chmury, to już
zupełnie inna bajka. Nie kupiłam człowieka zupełnie. Rozmowę skończyłam w najszybszym możliwym momencie.
Nie świeć nieogarem
Ty przecież ogarniasz. Szczególnie kwestie dotyczące Twojej motywacji. Jeśli ktoś o nią pyta, odpowiedz „bo chcę zdobyć dobrą pracę”,

nie robi roboty. Pracodawcy chcą wiedzieć, dlaczego właśnie ich firmę
człowiek wybrał spośród wielu. Jasne, że będąc na początku swojej zawodowej ścieżki, możesz jeszcze nie mieć na siebie pomysłu. Możesz,
ale wtedy Twoje szanse na dostanie pracy marzeń, zdecydowanie spadają. Pracodawcy szukają ludzi, którzy przychodzą do nich z wyboru,
bo chcą wspólnie tworzyć przyszłość.
Nie naciągaj
Opowieści o sukcesach, których nigdy nie osiągnąłeś, są bez sensu.
Najczęściej w takich sytuacjach ludzie nie ogarniają ani fabuły, ani
swojej mowy ciała. Wytrawny rozmówca od razu wyczuwa, że coś
nie gra i zaczyna drążyć. Z każdym pytaniem, kandydat pogrąża się
coraz bardziej. Po co Ci to. Jesteś świetny jaki jesteś. Wystarczy, że to
pokażesz.
Nie kłam. Szczególnie w kwestii kasy
Dobrze oszacuj swoje oczekiwania finansowe. Mogą nawet nie być
najniższe. Zależy jakie są Twoje umiejętności i czym chcesz grać.
Podając kwotę, nie czerwień się jednak nieśmiało i nie kłam, że w poprzedniej firmie zarabiałeś jeszcze więcej. Ludzie czasami się na to
kuszą, ale rzadko wychodzi im to na dobre. Ja najczęściej w takich
sytuacjach pytam o skalę. Słysząc, że człowiek chce milion, bo tyle
właśnie ma obecnie, zadaję dwa, krótkie pytania: to jest brutto czy
netto? – pytam. Netto – najczęściej odpowiada człowiek. Na co ja:
A ile to jest brutto? Ludzie, gdy kłamią, nie wiedzą i zapada długa
i krępująca cisza.
Nie odpuszczaj mowy ciała
Niech będzie spójna z przekazem. Nie unikaj też kontaktu wzrokowego ze swoim rozmówcą. Patrz wprost na niego – to pomoże Ci kontrolować sytuację i rozpoznać tempo spotkania. Czasami zdarzało mi
się spotykać z ludźmi, którzy zupełnie na mnie nie patrzyli. Przyznam,
że po kilku minutach sytuacja robi się naprawdę niekomfortowa. Za
każdym razem szybko traciłam zainteresowanie takim kandydatem.
A na koniec, po prostu wyluzuj. Dzień przed rozmową dobrze się
wyśpij i zjedz coś pysznego. Bądź dla siebie dobry. Jesteś przecież
przygotowany, wiesz czego się spodziewać i na pewno wypadniesz
świetnie.
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Praca w zasięgu
kilku kliknięć
Rynek HR w obszarze IT od wielu lat rządzi się
swoimi prawami i wymaga od pracodawców
i rekruterów elastycznego podejścia.
Dlatego Pracuj.pl, chcąc trzymać rękę na pulsie
najnowszych trendów, w ubiegłym roku stworzył
innowacyjne narzędzie do szukania pracy.

DLACZEGO TO TAKIE PROSTE?

PAULINA
Chatys
Starszy specjalista
ds. produktu, Grupa Pracuj

Hunt Me jest dedykowana zarówno kandydatom aktywnym (którym zależy na szybkim
znalezieniu pracy), jak i kandydatom, którzy
w tym momencie pracy nie szukają, ale są
otwarci na nowe propozycje. Wypełnienie
profilu zawodowego w Hunt Me umożliwia
z jednej strony bardzo szybkie aplikowanie
na oferty pracy, ale też stwarza możliwość
bycia poleconym rekruterowi.

JAK KORZYSTAĆ Z HUNT ME?

Wystarczy ściągnąć jedną z 3 wersji aplikacji (Android, IOS, WP)
i po zainstalowaniu wypełnić krótki profil zawodowy. Aplikacja pyta
o najważniejsze dla rekrutera informacje, takie jak: Twoje umiejętności,
ostatnie miejsce zatrudnienia i lokalizację. Na podstawie tych danych
aplikacja wyświetla dopasowane oferty pracy, które możesz przeglądać i akceptować (swipe right) lub odłożyć na później (swipe left).
Kiedy akceptujesz ofertę, Twoja kandydatura jest wysyłana do rekrutera. Jeśli profil okaże się interesujący, rekruter wyświetli Twoje dane
kontaktowe, o czym poinformuje Cię aplikacja.
Jeżeli jednak nie jesteś zainteresowany przeglądaniem ofert, zostaw
swój profil, a aplikacja będzie go automatycznie rekomendować pracodawcom na najlepiej dopasowane oferty, dzięki technologii Pracuj
Select. Informacje o każdej aktywności rekrutera wyślemy Ci pushem.
Statystyki wszystkich aktywności będziesz śledził na bieżąco w zakładce o tej samej nazwie.
To tyle w kwestii technicznej. Myślę jednak, drogi Czytelniku, że interesuje Cię, jak urodził się sam pomysł na aplikację i jak przebiegały prace nad
nią, dlatego zaprosiliśmy do rozmowy pomysłodawcę i Product Ownera
Hunt Me – Maćka Chwiłoca (na co dzień dyrektora działu Product
Development w Grupie Pracuj S.A ), żeby zadać mu kilka pytań.
Paulina Chatys: Maćku, skąd pomysł na taką aplikację?
Maciej Chwiłoc: Wyszliśmy od tego, że chcemy zaoferować użytkownikom coś innego. Zależało nam na stworzeniu rozwiązania, które
pokazuje tylko te oferty, które są dopasowane do użytkownika, maksymalnie uprości proces i ułatwi kandydatowi kontakt z rekruterem.
Jak długo trwało przygotowanie pierwszych wersji do sklepów?
M.Ch.: Bardzo krótko . Od momentu pojawienia się pomysłu i decyzji, że realizujemy ten projekt, do momentu udostępnienia aplikacji
w sklepach – dwa i pół miesiąca. Biorąc pod uwagę liczbę zależności

i prac wewnątrz organizacji, które musieliśmy
wykonać, jest to bardzo dobry wynik. Na powstanie aplikacji składała się nie tylko praca
developerów, którzy od podstaw ją tworzyli,
ale też kwestie związane ze strategią marketingową i promocją, wybór nazwy, grafiki,
przygotowanie kampanii wewnętrznej i zeMaciej Chwiłoc
wnętrznej.
Co według Ciebie było najfajniejsze w projekcie?
M.Ch.: Cały projekt był dużym wyzwaniem  Możliwość stworzenia
produktu od podstaw daje dużą satysfakcję. Od samego pomysłu,
który pojawił się w naszych głowach przeszliśmy do gotowej aplikacji,
z której korzystają użytkownicy. W tym projekcie wiele działań toczyło
się równolegle. Z jednej strony rozmawialiśmy z interesariuszami o wizji, z drugiej koordynowaliśmy prace 3 niezależnych zespołów developerskich (3 platformy mobile + api integrujące aplikację z Profilem
na Pracuj.pl i dostarczające content). Pracowaliśmy też nad strategią
komunikacji nowego produktu oraz wypromowaniem Hunt Me wśród
klientów i pracowników naszej firmy.
Wiele się mówi o prototypowaniu i testach UX przed realeasem nowych produktów. Czy też mieliście takie podejście?
M.Ch.: Ależ oczywiście. Gdyby nie prototypowanie i testowanie na bieżąco naszych pomysłów, nie bylibyśmy w stanie stworzyć produktu w tak
krótkim czasie. Dzięki tworzeniu prototypów tak naprawdę codziennie
byliśmy w stanie testować nasze pomysły na kolejnych użytkownikach,
których – biorąc pod uwagę, że jesteśmy dużym działem PD – mogliśmy
zawsze zaczepić na korytarzu czy w kuchni . Poza testami wewnątrz
firmy zbieraliśmy feedback do wersji beta także od użytkowników spoza
firmy, zapraszając ich na spotkania czy prezentując aplikację na wydarzeniach branżowych, jeszcze zanim oficjalnie ujrzała światło dzienne.
Od kilku lat obserwujemy rozwój mobile’a. Czy ten trend dotyczy również branży rekrutacyjnej?
M.Ch.: Branża rekrutacyjna nie jest wyjątkiem, zwłaszcza, jeśli chodzi
o zachowania użytkowników. Dowodem na to jest wzrost ruchu mobilnego na Pracuj.pl. Już teraz ¼ osób szukających pracy robi to przez
urządzenia mobilne. Nie trzeba nikogo przekonywać, że w przyszłości
będzie to główny kanał korzystania z naszych usług.
Przy promocji Hunt Me (i innych narzędzi Pracuj.pl) często pytacie
użytkowników o opinię. Czy faktycznie wdrażacie później zmiany?
M.Ch.: Tak!  Jak wcześniej wspominałem, gdyby nie etap prototypowania i zbierania feedbacku na bieżąco, nie bylibyśmy w stanie stworzyć tak dobrego produktu. Wiele funkcjonalności aktualnie obecnych
w aplikacji powstało dzięki rekomendacjom użytkowników. Jednym
z przykładów może być obsługa historii wykształcenia, którą pierwotnie mieliśmy dodać na późniejszym etapie, a która szybko okazała się
kluczowa w przypadku osób rozpoczynających karierę w IT.
I last but not least: jakie są dalsze plany na Hunt Me?
M.Ch.: Chcemy, żeby to był najatrakcyjniejszy i najbardziej efektywny
dla użytkowników kanał kontaktu z rekruterami. Planując rozwój aplikacji będziemy czerpać pomysły zarówno z własnych doświadczeń jak
i słuchając Waszych opinii.
Dziękuję za rozmowę.

??????????

Sprawdź nową aplikację
z ofertami pracy
dla kandydatów IT
Ściągnij bezpłatną aplikację

1
Oferty dopasowane
do Ciebie

Nie musisz
mieć CV

To Ty decydujesz
kto ma się odezwać
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Informacja czy pracodawca
jest Tobą zainteresowany
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Zdalnie

CZY

stacjonarnie?
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?

KATARZYNA
Klimek-Michno
Dziennikarka Dziennika Polskiego, specjalizuje się
w tematyce zarządzania zasobami ludzkimi i rynku pracy.
Laureatka nagrody „Phil Epistemoni – Przyjaciel Nauki”,
przyznawanej dziennikarzom popularyzującym naukę.

Z

dalna praca ma faktycznie wiele blasków, ale są też cienie. Po tygodniu 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 forma będzie dla Ciebie lepsza od stacjonarnej? Zaznacz „tak”, jeśli zgadzasz 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 uczestnikiem wszystkich firmowych imprez i spotkań przy piwie.
2. Drażni Cię „ogarnianie” domowych pieleszy i codzienne obowiązki. Nie możesz zbyt długo przebywać w takiej przestrzeni.
3. Kiedy jesteś w domu, wpadasz w wir porządków i nie możesz przestać. 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 znajomych 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 grafikiem. Każdy dzień musi mieć podobny, uporządkowany rytm pracy.
8. W domu bardzo pilnujesz, by nie absorbowały Cię sprawy zawodowe – wyłączasz firmową komórkę i tylko w sytuacjach awaryjnych
siadasz do pracy wieczorem.
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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
stuprocentowej 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.
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 podejmowanie 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

9. Wychodząc z biura do domu, masz poczucie, że zamykasz za
sobą sprawy zawodowe i łatwiej Ci wyznaczyć granice między pracą
a życiem prywatnym.
10. Kiedy przynosisz do domu część pracy, której nie zdążyłeś wykonać w firmie – masz problem z koncentracją, rozpraszają Cię domowe
obowiązki, zaczepia pies; przeskakujesz z jednej czynności do drugiej,
stale odrywasz się od pracy.
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 rozżaleniem z powodu złych wiadomości.

Pracy w samotności mówisz „nie”
Być może praca stacjonarna ma swoje wady, ale jednak lubisz ją i dobrze 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, dzielenia 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 komfortowa, 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 tylko odbiłoby się to na jakości wykonywanej pracy, ale też na Twoim
samopoczuciu. Jeśli rozpatrujesz zmianę formy pracy – ze stacjonarnej 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 urozmaicenie mogłoby być korzystniejsze niż zupełne zamknięcie się
w czterech ścianach. Rozwiązaniem dla feelancerów o towarzyskiej
duszy jest także praca w kawiarni albo najlepiej biurze coworkingowym – 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 stałym 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 organizacji 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 potrafisz 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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IT potrzebuje...
handlowców
Sky is the limit – tak mówią niektórzy handlowcy
o możliwościach rozwoju w sektorze IT. Na tych,
którzy czują w sobie duszę sprzedawcy, czeka mnóstwo
wyzwań. Wykształcenie techniczne nie jest obowiązkowe,
ale chęć do ciągłej nauki – tak.

KATARZYNA
Klimek-Michno
Dziennikarka Dziennika Polskiego, specjalizuje się
w tematyce zarządzania zasobami ludzkimi i rynku pracy.
Laureatka nagrody „Phil Epistemoni – Przyjaciel Nauki”,
przyznawanej dziennikarzom popularyzującym naukę.

H

andlowcy są w cenie. Potwierdzają to dane Grupy Pracuj. Blisko
1/5 wszystkich ofert pracy opublikowanych w III kwartale 2015
roku pochodziła z branży handel i sprzedaż – tak wynika z raportu
Pracuj.pl „Rynek Pracy Specjalistów”. O handlowców zabiegają m.in.
firmy IT. Sektor informatyczny jest jednym z najsilniejszych i najbardziej dynamicznych. Nic więc dziwnego, że stwarza coraz więcej szans
dla sprzedawców produktów i usług IT, doradców technicznych, specjalistów ds. obsługi klientów IT oraz menedżerów ds. rozwoju.

ZE STANOWISKA IT NA SPRZEDAŻOWE.
DLACZEGO WARTO?
Ścieżka handlowa może być świetnym sposobem na połączenie różnych
pasji. „Motoryzacja to moje hobby” – mówi Marek Wodzisławski,
lider sprzedaży na rynek motoryzacyjny w firmie Ericpol. Zajmuje
się sprzedażą oprogramowania do samochodów, buduje relacje
z klientami, śledzi rynek i jego potrzeby oraz opracowuje strategię
rozwoju oferty. Z wykształcenia jest informatykiem. Przez kilka lat pracował
w branży IT i zajmował się programowaniem. Później połączył kompetencje tech-

niczne ze sprzedażowymi. Samochodami interesował się od zawsze,
dlatego nauka w ramach takiej specjalizacji okazała się czystą przyjemnością. Pomocne okazało się doświadczenie informatyczne. Zna język
techniczny, więc łatwiej mu przyswajać nowe wiadomości i nawiązywać kontakt z klientami. „Na drogę handlową wszedłem dzięki relacjom
biznesowym, które nawiązałem na stanowisku stricte IT. Dodatkowo
pomogły mi szkolenia sprzedażowe” – opowiada Marek Wodzisławski.
Dlaczego zrezygnował z pracy informatyka? Twierdzi, że teraz ma poczucie większej odpowiedzialności oraz możliwości wpływania na rzeczywistość i kreowania potrzebnych rozwiązań. „Możliwości finansowe
również są większe” – przyznaje. Wynagrodzenie w obszarze sprzedaż/
handel najczęściej składa się z części stałej oraz premii. A ta potrafi być
nawet kilkakrotnie wyższa od podstawy, jeśli faktycznie mamy smykałkę do sprzedaży. Dodatkowo, pracodawcy przyciągają kandydatów różnymi benefitami, np. pakietami sportowymi i medycznymi, eventami
integracyjnymi itp.
„Praca w sprzedaży to przede wszystkim nieustanne wyznaczanie sobie
nowych celów. W sektorze IT możliwości są wręcz nieograniczone, bo
firmy mocno inwestują w rozwiązania informatyczne. Można więc po-
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wiedzieć: sky is the limit. Dlatego jeżeli planujemy karierę w sprzedaży, to
IT jest idealną branżą” – mówi Emil Bednarczyk, business development
manager, który zajmuje się rozwojem i sprzedażą usług IT w firmie outsourcingowej ITMO. Wcześniej pracował w branży rekrutacyjnej i sprzedawał usługi HR-owe dla firm IT. „Dzięki dostarczanym przez ITMO usługom,
mam poczucie tworzenia technologicznego otoczenia” – opowiada.

STEREOTYPY KONTRA REALIA
Akwizycja, praca w terenie, za kierownicą – to często pierwsze skojarzenia z handlem wśród osób, które dopiero zaczynają swoją drogę
zawodową. Bywa, że sprzedaż łączona jest wyłącznie z pracą na infolinii. „W call center nie wiemy, z kim będziemy rozmawiać. W firmach
zajmujących się dystrybucją, handlowiec utrzymuje długoletni kontakt
z klientami i sam musi planować oraz budować relacje. Ma więc dowolność działania. Pracuje głównie stacjonarnie” – zaprzecza stereotypom Magdalena Kościuk, kierownik działu szkoleń i rekrutacji w firmie
ACTION, która zajmuje się sprzedażą sprzętu IT.
Jak podkreśla Marek Wodzisławski, z usług IT świadczonych przez
polskie firmy, korzystają liderzy światowych technologii. Praca na stanowiskach sprzedażowych wiąże się więc z międzynarodowymi kontaktami. „W delegacjach zagranicznych spędzam połowę czasu pracy”
– mówi przedstawiciel firmy Ericpol. Spotkania z klientami w różnych
krajach są wpisane w zakres obowiązków, ale możliwość zwiedzania
i poznawania innych kultur to dodatkowy atut pracy.

RÓŻNE PROFILE STUDIÓW, RÓŻNE STANOWISKA

dowy ułatwiają praktyki i staże w działach sprzedażowych, wsparcia
sprzedaży czy marketingowych lub pracując dorywczo w call center.
Warto więc już podczas studiów zdobywać pierwsze doświadczenia
– bez względu na to, czy w pracy z klientem detalicznym w niewielkiej
firmie handlowej czy obsługując klienta biznesowego, a więc w obszarze B2B. Nie musimy też od razu zaczynać od sektora IT. W wielu
innych branżach możemy poznać procesy biznesowe i spróbować sił
w sprzedaży. Należy też postawić na samokształcenie – dużo czytać,
interesować się rynkiem, śledzić nowinki.

JAK WYGLĄDA REKRUTACJA?
Od handlowców oczekuje się przede wszystkim komunikatywności
i smykałki do sprzedaży. „W branży IT mamy do czynienia z większą
ilością ścisłych informacji niż w innych obszarach, dlatego sprzedawcy powinni wykazywać się umiejętnościami analitycznymi” – mówi
Magdalena Kościuk. Znajomość branży często stanowi dodatkowy
atut, ale nie jest obowiązkowa. Przykładowo, w firmie ACTION dla
młodszych handlowców przeprowadzane są szkolenia produktowe.
Od doradców klientów, pracujących w salonach sprzedaży, wymagana jest lepsza znajomość branży i produktów IT.
Kompetencje kandydatów weryfikowane są na kilku etapach rekrutacji. Już w trakcie rozmowy telefonicznej można wstępnie ocenić umiejętności komunikacyjne. Podczas spotkania kandydaci proszeni są
zwykle o odegranie scenek sytuacyjnych. Dzięki temu rekruter może
sprawdzić umiejętność rozpoznawania potrzeb klientów. W trakcie
kolejnych spotkań, w których dodatkowo uczestniczy dyrektor handlowy, badana jest m.in. orientacja na cel i klienta, umiejętność argumentacji i zbijania obiekcji klienta, a także planowania rozmowy sprzedażowej. „Nasi kandydaci proszeni są też o przygotowanie na spotkanie
różnych informacji. To pozwala ocenić zdolność do szybkiego uczenia
się i przyswajania nowych zagadnień” – tłumaczy Magdalena Kościuk.

Branża IT oferuje wiele ścieżek rozwoju. Możemy zaczynać od stanowiska handlowca lub doradcy klienta. Możemy przejść na stanowisko
product managera i dbać nie tylko o sprzedaż, ale też zarządzanie procesami zakupowymi. Mamy też do wyboru ścieżkę menedżerską, dzięki
której możemy zarządzać zespołem sprzedażowym, rozbudowywać
relacje z klientami lub zupełnie od zera tworzyć strategię i wprowadzać
rozwiązania IT na nowe rynki. Pole manewru jest bardzo szerokie.
TRUDNOŚCI, KTÓRE PROCENTUJĄ
Wykształcenie nie ma znaczenia i firmy nie przywiązują większej wagi
Bez względu na to, czy zaczynamy karierę w obsłudze klienta detaliczdo profilu studiów. Szybciej i łatwiej odnajdą się jednak w sprzedaży
nego, czy oferujemy rozwiązania IT innym przedsiębiorstwom – wyabsolwenci kierunków biznesowych, ekozwaniem będzie budowanie kontaktów. Jak
nomicznych i informatycznych. Nie oznacza
zauważa Marek Wodzisławski, B2B wymaga
to, że droga jest zamknięta dla humanistów.
utrzymywania odpowiedniej relacji z różnoWynagrodzenie w obszarze
„Takie osoby również potrafią się świetrodnymi firmami, wzbudzania zaufania i udosprzedaż/handel najczęściej
nie sprawdzić w sprzedaży” – przekonuje
wodnienie, że potrafimy rozwiązywać probleskłada się z części stałej oraz
Magdalena Kościuk. Jej zdaniem, start zawomy innych. Kluczowe okazują się wówczas
kompetencje miękkie. Zmienność rynku,
premii. A ta potrafi być nawet
dynamizm branży i wielozadaniowość – to
kilkakrotnie wyższa od podstawy,
zdaniem Emila Bednarczyka największe wyjeśli faktycznie mamy smykałkę
zwania. Świat nowych technologii nieustannie się zmienia, więc praca w IT wymaga od
do sprzedaży
handlowca systematycznego dokształcania się i wytrwałej pracy nad sobą.
Jednocześnie daje też wiele satysfakcji i poczucie, że my też stale się
rozwijamy.
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Młody dobrze zarobi?

To możliwe!
Z danych serwisu zarobki.pracuj.pl wynika,
że początek kariery nie zawsze wiąże się
z niskimi zarobkami. Nawet osoby z niewielkim
doświadczeniem mogą liczyć na przeciętne pensje
powyżej 3000 zł netto – jak ma to miejsce chociażby
w przypadku początkujących pracowników
odpowiedzialnych za doradztwo i konsulting
czy programistów zajmujących się rozwojem
oprogramowania.
Początek kariery zawodowej związany jest z brakiem doświadczenia,
a co za tym idzie kojarzy się z niewysokimi zarobkami. I rzeczywiście,
w większości przypadków osoby dopiero wchodzące na rynek pracy
często nie mogą liczyć na pensje zbliżone lub równe średniej krajowej.
Jednak istnieją wyjątki.
„O tym na jakie wynagrodzenie możemy liczyć decyduje popyt i stopień naszej specjalizacji. Istnieją specjalności bardzo poszukiwane
na rynku pracy. Wtedy decydującym czynnikiem staje się nie nasz staż
pracy, a wykształcenie i umiejętności. Nie ma co ukrywać, że na stracie
łatwiej mają osoby o wykształceniu ścisłym, związanym z IT, finansami,
przetwarzaniem danych” – komentuje Maciej Bąk, ekspert ds. raportów wynagrodzeń Grupy Pracuj.

IT – DOBRE NA START
Osoby w wieku 26 lat lub młodsze, z doświadczeniem na stanowisku
nie przekraczającym roku, największe szanse na wysokie zarobki mają
w obszarach związanych z finansami, IT, analizami biznesowymi
i finansowymi. Na czele stawki znajduje się doradztwo i konsulting,
początkujący z tego obszaru mogą liczyć na przeciętne wynagrodzenie w wysokości 3 500 zł netto miesięcznie.
Bardzo podobna pensja proponowana jest informatykom odpowiedzialnym za rozwój oprogramowania, a specjalizującym się w zarządzaniu projektem – przeciętne wynagrodzenie
dla młodych pracowników wynosi 3 240 zł
netto. Przeciętne wynagrodzenia powyżej
2500 zł na rękę mogą otrzymywać także początkujący pracownicy odpowiedzialni za:
 bezpieczeństwo i audyt IT
(2 890 zł netto),
 rozwój oprogramowania w obszarze
analiza biznesowa (2 816 zł netto)
oraz programowanie (2 678 zł netto),
 młodzi pracownicy sektora badań
i rozwoju w specjalności związanej
z tworzeniem tzw. hurtowni
danych oraz Business Intelligence
(2 980 zł netto).

FINANSE RÓWNIEŻ W CENIE
Na dobre wynagrodzenia mogą także liczyć pracownicy związani z finansami. W bankowości najwyżej ceni się początkujących pracowników od bankowości inwestycyjnej oraz analizy ryzyka – z przeciętnymi
zarobkami na poziomie 2800 zł netto. Podobnego wynagrodzenia
mogą spodziewać się młodzi pracownicy z obszaru finanse/ekonomia
zajmujący się rynkami kapitałowymi i kontrolingiem. Taka sama pensja
proponowana jest tym początkującym specjalistom z obszaru ubezpieczeń, którzy odpowiadają za analizy, ryzyko lub aktuariat.
Wśród młodych pracowników zarabiających w granicach 2 700 – 2 500 zł
netto znajdują się:
 inżynierowie motoryzacji i lotnictwa,
 marketingowcy odpowiedzialni za zarządzanie produktem i marką,
 osoby odpowiedzialne za HR.

DOBRE ZAROBKI TUŻ PO STUDIACH WYMAGAJĄ
WYSIŁKU…
… najlepiej już w trakcie nauki. Jak od lat podkreślają rekruterzy, dyplom wyższej uczelni to dzisiaj stanowczo za mało. Pracodawcy,
przyjmując świeżo upieczonego absolwenta (czy nawet studenta ostatnich lat), liczą, że zdobywał on w trakcie studiów
doświadczenie na stażach czy praktykach. Poszukują ludzi,
którzy mają już za sobą pierwsze doświadczenia zawodowe, oswoili
się z życiem firmy, potrafią pracować w grupie, a w dodatku są samodzielni i zaangażowani. Takim kandydatom są także w stanie zapłacić
więcej. Tym bardziej o pierwsze doświadczenia zawodowe najlepiej
postarać się jak najwcześniej – doskonałym miejscem, by zacząć, są
targi pracy organizowane przede wszystkim w ośrodkach akademickich.
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Na
ile
wycenia Cię pracodawca?
Twoja wiedza, doświadczenie
i kompetencje to zasoby, a stanowisko,
które będziesz zajmować ma swoją
wartość. Brzmi dość bezwzględnie,
ale takie są realia.

Bezcenne, jeśli umiesz oszacować cenę
– łatwiej i efektywniej przebiegnie wówczas
rozmowa rekrutacyjna. Może się bowiem okazać,
że jeśli zaniżysz wartość i poprosisz o mniej,
to właśnie tyle dostaniesz.

KATARZYNA
Klimek-Michno
Dziennikarka Dziennika Polskiego, specjalizuje się
w tematyce zarządzania zasobami ludzkimi i rynku pracy.
Laureatka nagrody „Phil Epistemoni – Przyjaciel Nauki”,
przyznawanej dziennikarzom popularyzującym naukę.

B

ardzo dużo bowiem zależy od firmy i jej polityki. Jeśli przeprowadzane jest w organizacji wartościowanie stanowisk i te ostatnie są
wyceniane, to obowiązują tzw. widełki płacowe. Pracodawca wówczas trzyma się ich, nawet jeżeli kandydat zaniży swoją wartość, ale
jego kwalifikacje są dopasowane do stanowiska i spełniają oczekiwania. Jeżeli przykładowo, widełki wynoszą 3-4 tys. zł, a my powiemy 2,5
tys., to pracodawca zaproponuje nam wyższą kwotę, wpisującą się
w przyjęte widełki. Podobnie może sytuacja wyglądać, jeżeli nasze
oczekiwania będą wyższe niż obowiązujący w firmie przedział wynagrodzeń – otrzymamy ofertę niższych zarobków.
Jeśli w firmie nie ma jasno ustalonych reguł dotyczących wynagrodzeń, to podejście pracodawców bywa różne. Zdarza się, że
jeśli zaniżymy swoje oczekiwania w porównaniu do danych
rynkowych, to takie też wynagrodzenie dostaniemy. Znam
jednak przykłady sytuacji, kiedy kandydaci podawali
niższe kwoty, a pracodawcy proponował im wyższe
wynagrodzenie, bo ich zdaniem na więcej zasługiwali.
Bez względu na podejście firmy, warto podawać dobrze przemyślaną kwotę – zarówno pod kątem własnych oczekiwań, jak i realiów.

CO FIRMA WYCENIA?
Widełki widełkami, ale co tak naprawdę liczy się, gdy
walczymy o pensję? Eksperci twierdzą, że ma na to
wpływ sam kandydat. Jeśli prezentuje kompetencje, które są w danej firmie na wagę złota, z pewnością pracodawca będzie zabiegać o jego
uwagę i będzie gotów nawet dać
mu więcej niż początkowo zakładał.
Dużą wartość ma również doświad-

czenie zawodowe i umiejętności, które pracownik wniesie do nowego
miejsca zatrudnienia. Taką kartą przetargową może być np. znajomość
niszowego języka obcego, wcześniejszy udział w jakimś nowatorskim
projekcie, wiedza z bardzo wąskiej dziedziny, doświadczenie w kierowaniu zespołem itp. – wszystko zależy od stanowiska, o które się ubiegamy
i zadań, które będą dla niego kluczowe. Ważne jest więc, aby pracodawca poczuł, że dzięki naszej wartości wzrośnie wartość jego organizacji.
„Umiejętności negocjacyjne są oczywiście ważne, ponieważ kandydaci muszą umieć zaprezentować drugiej stronie korzyści wynikające
z ich zatrudnienia lub awansu. Prawdziwa wartość pracownika przede
wszystkim jednak zależy od jego kompetencji oraz wyników, jakie
osiąga i ich wpływu na realizację firmowej strategii” – twierdzi Zyta
Machnicka, trener i konsultant ds. marki pracodawcy, autorka bloga
CandidateExperience.pl.

BLIŻEJ DOLNEJ CZY GÓRNEJ GRANICY?
Niektórzy pracodawcy zamieszczają w ogłoszeniu o pracę widełki
proponowane na dane stanowisko. Kandydaci miewają wówczas rozterki: lepiej wycenić swoje oczekiwania bliżej dolnej czy górnej granicy widełek?
Jeśli faktycznie uważamy, że nasza pozycja zawodowa jest warta
wyższych kwot, czujemy się pewnie, to takie proponujmy i negocjujmy – warto popatrzeć na swoje zarobki jako coś długofalowego.
Zastanowić się, czy – jeżeli teraz wynagrodzenie zaniżymy lub podamy kwotę bliską dolnej granicy widełek – w dalszej perspektywie
będzie nas ono satysfakcjonować. Musimy bowiem pamiętać, że takimi zarobkami będziemy zadawalać się przez najbliższe miesiące jeśli
nie lata i dopiero będziemy musieli zapracować na podwyżkę. Warto
dopytać rekrutera czy pracodawcę o zasady dotyczące podwyżek
i awansów. Zdarza się, że po okresie próbnym przewidziany jest znaczący wzrost wynagrodzenia, co zrekompensuje nam pensję wyjściową z dolnej granicy widełek.

TO „COŚ”, CO NAS WYRÓŻNIA – BEZCENNE
Na naszą wartość w oczach pracodawców nie składają się
wyłącznie „twarde” składniki, które możemy zmierzyć, przeliczyć i potwierdzić certyfikatami. To coś, co pokazuje, jakimi
jesteśmy ludźmi, czy mamy w sobie pasję i chcemy się dalej
uczyć, czy pasujemy do danej kultury organizacyjnej, czy jesteśmy
zmotywowani. Pracę i pensję dostanie jednak i tak ten, który
pokaże co faktycznie da firmie i udowodni – charakterem
i nastawieniem – że bardziej pasuje do firmy lub
zespołu, że mu zależy albo że ma pomysły, które
mogą pozytywnie wpłynąć na firmę.
Zastanawiasz się, jakie wynagrodzenie podać
na rozmowie o pracę? Porównaj swoje obecne zarobki na zarobki.pracuj.pl i sprawdź, ile
zarabiają inni w Twojej branży!
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Poszukiwany,
poszukiwana!
Top-trendy specjalizacje IT

Planujesz rozpocząć pracę w IT i szukasz czegoś wyjątkowego?
Nie chcesz zostać „po prostu” programistą, dlatego szukasz dziedziny ciekawej,
rozwojowej, a jednocześnie dobrze płatnej? Przyjrzyjmy się kilku sektorom IT,
które rozwijają się wyjątkowo dynamicznie.
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TOMASZ Ducin
Programuje zawodowo od 8 lat, obecnie w Cybercom
Poland jako Senior Software Consultant. Interesuje się
nowymi technologiami oraz nowoczesnym podejściem
do tworzenia oprogramowania (TDD, CI, scrum, etc).
Prowadzi szkolenia oraz prezentacje na konferencjach
i meetupach technologicznych.

DUŻO, DUŻO DANYCH…
Bardzo prawdopodobne, że spotkałeś się już z hasłem Big Data. Wiesz, że
jest czymś modnym i może warto się tego nauczyć – ale nie do końca
wiesz, o co tak naprawdę chodzi? Wyjaśnię, w uproszczeniu: mamy bardzo dużą, wręcz gigantyczną liczbę danych i chcemy móc ją łatwo i szybko przetwarzać, np. generując statystyki. To problematyka stricte backendowa, wymaga zdolności analitycznych, w szczególności optymalizowania działania programów. Jest już stosowana w wielu gałęziach biznesu.
Mało osób jednak wie, że IT dopiero zaczyna wykorzystywać prawdziwe możliwości technologii Big Data. Mogą one dosłownie zrewolucjonizować wiele dziedzin naszego życia! Aby pokazać, jak ogromny
potencjał drzemie w Big Data, weźmy za przykład genetykę…

gólne widoki aplikacji wraz z opisem ich funkcjonalności. Na UI składa
się m.in. nawigacja, czyli sposób poruszania się po stronie (np. zorganizowanie głównego menu lub zakładek, prowadzących do poszczególnych sekcji aplikacji), a także warstwa wizualna – czyli zaprojektowanie
szaty graficznej (kolory, kształty, odpowiedni charakter strony).
UX jest odpowiedzialny także za dostosowywanie aplikacji do różnych
urządzeń. W praktyce nie da się bowiem stworzyć jednolitego interfejsu, uruchamianego zarówno na desktopie, jak i na smartfonie, który
będzie intuicyjny i przyjazny dla użytkownika (w myśl zasady: jak coś
jest do wszystkiego, to jest do niczego). UX-owiec zatem, pracując nad
danym systemem, będzie przygotowywał jego wersję webową (tj.
przeglądarkową, na różnych urządzeniach), a także natywne aplikacje
mobilne. W końcu zupełnie inaczej obsługuje się aplikację na desktopie, mając do dyspozycji myszkę, klawiaturę i duży ekran – a zupełnie
inaczej na małym ekranie dotykowym.
Ekspertów UX wykształciło się jak dotąd niewielu, bo i dziedzina jest
młoda. A zapotrzebowanie na nich rośnie bardzo szybko. Każdy nowoczesny produkt potrzebuje bowiem profesjonalnego UX-owca,
który sprawi, że z aplikacji będzie się dobrze korzystało. Jest to zatem
świetna opcja dla osób, mających jednocześnie uzdolnienia analityczne i humanistyczne.

DUŻO, DUŻO GENETYKI…

INTERNET PRZEDMIOTÓW

Naukowcy już od wielu lat zajmują się badaniem ludzkiego genotypu.
Chcą zdekodować materiał genetyczny tak, aby wiedzieć, który gen
odpowiada za jaką cechę człowieka, np. kolor oczu albo dziedziczną
skłonność do określonej choroby. Współczesna technologia potrafi już
odczytać z ludzkiego organizmu pełny genotyp i zapisać go na dysku
twardym w postaci ciągu zer i jedynek, które zajmują w przybliżeniu
3GB. Cena takiego „odczytania” bardzo szybko spada (mniej więcej
dziesięciokrotnie w ciągu 2 lat) i w okolicach 2020 roku będzie na nią
stać przeciętnego człowieka (przewiduje się koszt rzędu 100$). A to
oznacza, że już za 10 lat możemy dysponować ogromną ilością ludzkiego genotypu zapisanego w postaci cyfrowej.
Maszyny bazujące na platformach Big Data będą analizowały geny
tysięcy, a może nawet milionów ludzi w poszukiwaniu cech wspólnych. Tym samym będą odkrywać informacje zawarte we wszystkich
genach, jeden po drugim. To z kolei stwarza niewyobrażalne dotąd
możliwości m.in. dla przemysłu farmaceutycznego – i być może nieodwracalnie zmieni świat. Brzmi niesamowicie?
Zanim to się jednak stanie, potrzeba przygotować technologie i infrastruktury, które zdołają wykonać obliczenia na tak ogromną skalę.
Te projekty już trwają, a specjaliści Big Data mają ręce pełne roboty.
Bardzo ciekawej, wyjątkowej i… dobrze płatnej roboty! Oczywiście
genetyka to tylko jeden z wielu przykładów, niemniej technologie Big
Data mają wielki potencjał.

Może jednak nie masz zmysłu estetycznego potrzebnego w UX,
a skomplikowane algorytmy Big Data i optymalizacja po prostu cię
nie interesują – za to uwielbiasz elektronikę lub majsterkowanie?
Obszarem, który może cię w takim przypadku zainteresować jest IoT
(ang. Internet of Things). Nie jest to ani technologia, ani metodologia
programowania. To hasło – wg niektórych najpopularniejsze w 2015
roku w dziedzinie IT – oznaczające świat urządzeń cyfrowych połączonych z Internetem. Umiejących komunikować się i sterować sobą nawzajem, często w reakcji na zdarzenia ze świata materialnego. I, przede
wszystkim, łączących się z naszymi smartfonami i komputerami.

FRONTOWA CZĘŚĆ FRONTENDU
Jeśli jednak zamiast technologii backendowych interesuje cię bardziej
frontend, możesz być zainteresowany innym segmentem IT, który
w ostatnich latach przeżywa bardzo dynamiczny rozwój – jest nim
tzw. UX. Twórcy wszelakich aplikacji przywiązują coraz większą wagę
nie tylko do wydajności, stabilności i marketingu swoich produktów,
ale także do ich przejrzystości i łatwości użytkowania.
Specjalista UX wciela się w rolę końcowego użytkownika danego
programu. Nie interesują go wcale algorytmy, bazy danych, używane
technologie ani testy. On koncentruje się na wyglądzie aplikacji oraz
dba o to, aby używanie jej było proste, intuicyjne, a także przyjemne (stąd nazwa: User Experience, czyli doświadczenie użytkownika
– w domyśle: możliwie jak najlepsze).

INTERFEJS MA BYĆ PROSTY I UŻYTECZNY
Praca UX polega zatem na projektowaniu interfejsów użytkownika (UI –
User Interface), czyli sporządzaniu tzw. makiet, prezentujących poszcze-

WODA W KANADZIE
Gdzie takie połączone urządzenia znajdują zastosowanie? Weźmy jako
przykład dom wolnostojący. Załóżmy, że chcemy stworzyć dla niego
system zapobiegający zalaniu. Mamy elektroniczny czujnik poziomu
wody oraz pompę, umieszczone w piwnicy. Mamy także mikrokomputer podłączony do Internetu. Czujnik będzie monitorował podłogę
piwnicy i jeśli stwierdzi, że woda osiągnęła określony poziom, wyśle
sygnał do mikrokomputera. Ten z kolei zrobi dwie rzeczy: uruchomi
pompę, która natychmiast zacznie usuwać wodę na zewnątrz domu
oraz powiadomi właściciela o zdarzeniu – SMSem albo przez aplikacją mobilną – aby mógł szybko zareagować. Całość (urządzenia wraz
z oprogramowaniem) stanowi gotowy produkt, bestseller pewnej kanadyjskiej firmy zajmującej się IoT.
Wśród produktów sektora IoT znajdziemy zmyślne japońskie roboty,
przypominające kształtem ludzi (znane nam od dawna z TV), a także
– albo i przede wszystkim – sterowane komputerowo wielkie maszyny
budowlane, sprzęt AGD i elektroniczny. Specjaliści IoT mają ogromną
frajdę – to, co zaprogramują, mogą od razu zaobserwować „w realu”.
Nie muszą wyobrażać sobie algorytmów ani mówić o abstraktach
– pracują z prawdziwymi urządzeniami. Dodatkowo, odkrywają dla
nich nowe zastosowanie!

HM, A MOŻE JEDNAK COŚ INNEGO?
Interesujących dziedzin jest oczywiście więcej, w dodatku ciągle ich
przybywa. IT rozwija się niewiarygodnie szybko i – aby być na bieżąco – warto brać udział w konferencjach technologicznych, zwłaszcza
zagranicznych. Można tam spotkać pasjonatów i przedsiębiorców,
którzy nie boją się eksperymentować z technologiami. To oni wyznaczają trendy, które z czasem przywędrują do Polski już jako rozwiązania standardowe.
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Backend czy frontend?
Firma produktowa czy konsultingowa?
Dynamiczny, młody zespół i kameralna atmosfera
– czy krawat, deadline’y i środowisko korporacyjne?

Etat czy
kontrakt,
czyli nie tylko
o kasie...
TOMASZ Ducin
Programuje zawodowo od 8 lat, obecnie w Cybercom
Poland jako Senior Software Consultant. Interesuje się
nowymi technologiami oraz nowoczesnym podejściem
do tworzenia oprogramowania (TDD, CI, scrum, etc).
Prowadzi szkolenia oraz prezentacje na konferencjach
i meetupach technologicznych.

T

o najważniejsze pytania, na które warto znać odpowiedź przed rozpoczęciem nowej pracy. Aby świadomie wpływać na swoją przyszłość, należy dodać do nich także pytanie o formę zatrudnienia: etat,
działalność gospodarcza, a może jakaś forma pośrednia?
Rozmawiając z kolegami po fachu, coraz częściej można usłyszeć, że
istnieje tylko jedna sensowna forma współpracy i jest nią tzw. B2B
(ang. business-to-business, firma-firma, działalność gospodarcza, etc.).
No bo przecież pensja „do ręki” jest wyższa – koniec i kropka!

CZY „NAJLEPSZY” MODEL WSPÓŁPRACY ISTNIEJE?
Nie ma jednak „jedynej słusznej” odpowiedzi na pytanie: co jest lepsze – etat czy kontrakt? Nasza sytuacja się zmienia – zarówno w życiu
zawodowym, jak i prywatnym. Na samym początku kariery warto zadbać o szybki rozwój. Z biegiem lat przybywa nam zobowiązań (nie
tylko finansowych, ale też rodzinnych). Wreszcie – zdrowie niestety
wieczne nie jest – i w tym kontekście nie bez znaczenia jest to, czy
podczas choroby pobieramy wynagrodzenie. Te oraz inne czynniki nie
zawsze idą w parze z umową B2B. Nawet mając na celu jak najwyższe
zarobki, niekoniecznie warto decydować się na działalność gospodarczą od razu.
Najkorzystniejsze bowiem może się okazać zmienianie formy zatrudnienia – w zależności od naszej wartości rynkowej, naszej sytuacji (planowany kredyt mieszkaniowy?) czy oczekiwań danego pracodawcy
(bywa, że firma preferuje konkretną formę zatrudnienia bez możliwości
negocjacji). Nie zamierzam więc nikogo przekonywać, że jest jedna „naj-

lepsza” opcja na zawsze i nie wskażę jej w poniższym tekście. Pokażę
jednak mocne i słabe strony różnych form zatrudnienia.

A JAKIE SĄ RODZAJE UMOWY?
Zacznijmy zatem od ich określenia – prawnie możemy podjąć współpracę na podstawie:
 umowy o pracę (etat),
 umowy B2B (związanej z założeniem działalności gospodarczej,
czyli własnej firmy),
 umów cywilno-prawnych (dzieło, zlecenie).
Możliwe są też ich różne kreatywne odmiany, mające na celu zmniejszenie odprowadzanych składek lub płaconego podatku.
Inną sprawą z kolei jest charakter wykonywanej przez nas pracy. Etat oznacza z reguły pracę dla konkretnej firmy w określonej roli,
często długofalową. Kontrakt jest bardziej dynamiczny – zawierany
na określony czas na podstawie umowy B2B – czasem bezpośrednio
z klientem, a czasem z pośrednikiem. Konsulting zaś polega na świadczeniu wyspecjalizowanych usług różnym klientom, często zmieniającym się; konsultant może być niezależny albo zatrudniony u pośrednika w oparciu o każdy rodzaju umowy. Zastanówmy się zatem, kiedy
która forma jest najkorzystniejsza.

NO TO CO WYBRAĆ?
Najczęściej pierwszą pracę podejmujemy już na studiach, zazwyczaj na
stanowisku juniorskim. Nasze wynagrodzenie nie jest wtedy jeszcze zbyt
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może sąd gospodarczy, który nie traktuje niwysokie, a więc różnica pomiędzy formami zaNajkorzystniejsze bowiem może
kogo ulgowo.
trudnienia też jest niewielka. W związku z tym
się okazać zmienianie formy
nie ma specjalnych korzyści ze współpracy
zatrudnienia – w zależności
typu B2B. W tym okresie najkorzystniejsze
A JAK TO WIDZI
PRACODAWCA?
mogą się okazać umowy cywilno-prawne
od naszej wartości rynkowej,
(umowa zlecenie, umowa o dzieło), na których
Niewątpliwie
obu stronom zależy na tym, aby
sytuacji (planowany kredyt
można wynegocjować wyższą stawkę „na rękę”
jak największa część tego, co płaci pracodawmieszkaniowy?) czy oczekiwań
– z uwagi na niższe koszty zatrudnienia po stroca, trafiła do pracownika. Czyli aby różnica
danego pracodawcy
nie pracodawcy (brak konieczności opłacania
między wynagrodzeniem brutto a netto była
ubezpieczenia zdrowotnego, które każdy stujak najmniejsza. Przedsiębiorcy rozliczają się
(bywa, że firma preferuje
dent i tak ma). Nie ponosimy stałych kosztów
najczęściej poprzez faktury VAT – mogą opłakonkretną formę zatrudnienia
(m.in. prowadzenia działalności oraz księgowocone faktury wpisywać w poniesione koszty,
bez możliwości negocjacji).
ści – jak przy B2B), a wszelkie składki, potrącane
co jest dla nich korzystne, bo płacą wówczas
z wynagrodzenia, są możliwie najniższe.
mniejsze podatki. Etatowiec zaś nie dość, że nie
Sytuacja staje się mniej jednoznaczna, gdy opuszczamy uczelnię
może manipulować swoimi kosztami, to jeszcze jego pracodawca płaci za
i tracimy wszystkie studenckie przywileje. Umowy cywilno-prawne
niego więcej, niż w przypadku faktury (jest to tzw. pensja brutto brutto).
nie zapewniają nam publicznej opieki medycznej (jaka jest, taka jest
W związku z tym niektórzy pracodawcy decydują się w ogóle nie za– ale warto ją na wszelki wypadek mieć). W efekcie pracownik często
trudniać pracowników na etat. Są w stanie naprawdę dobrze zapłacić,
wybiera pracę na etacie i kontynuuje tę formę – nawet w przypadku
ale nie chcą ponosić przy okazji dodatkowych kosztów. A to oznacza,
zmiany pracodawcy – do pewnego momentu, w którym przechodzi
że – aby osiągnąć określony poziom zarobków – przejście na B2B
na kontrakt. Tym momentem może być:
może stać się dla pracownika koniecznością.
 osiągnięcie odpowiednio wysokiej wartości na rynku pracy – różniInni pracodawcy – dotyczy to najczęściej dużych, światowych korpoca w pensji na etacie lub B2B staje się znacząca,
racji – wolą zatrudniać pracowników na etacie (czasem jest to jedyna
 otrzymanie oferty możliwej tylko na kontrakcie – pracodawca ofeoferowana przez nich forma), bo zależy im na długofalowej współpraruje wysokie wynagrodzenie, ale chce mieć możliwość szybkiego
cy. Pracodawca chce zatrzymać u siebie pracownika, dlatego inwesturozwiązania współpracy (etat jest wykluczony),
je w jego rozwój – zapewnia udział w atrakcyjnych szkoleniach, konfe po prostu wzięcie kredytu mieszkaniowego – dla banku najlepszy
rencjach technologicznych, wydarzeniach branżowych, a także pracę
klient to ten, który ma umowę o pracę na czas nieokreślony; po
w najciekawszych i rozwojowych projektach. Wynagrodzenie, siłą
podpisaniu umowy z bankiem etat staje się „niepotrzebny”.
rzeczy, jest mniejsze niż w przypadku B2B, ale w długiej perspektywie
czasu, rozwój – zwłaszcza na początku – pozostaje dużo ważniejszy.

MAMO, ZAKŁADAM FIRMĘ!

Przejście na działalność gospodarczą nie zmienia charakteru pracy ani
stanowiska. Zmienia się sposób rozliczania wynagrodzenia – na zdecydowanie korzystniejszy, a także znacząco rośnie poziom odpowiedzialności za wykonywaną pracę (szczegóły w tabeli poniżej). „Ochronny
parasol” kodeksu pracy przestaje nas obowiązywać – od tej pory każdy zapis w umowie, jaką zamierzamy podpisać, może mieć ogromne
znaczenie. Np. w przypadku zakazu konkurencji (tj. zakazu pracy dla
określonych podmiotów) już po zakończeniu współpracy: byłemu pracownikowi etatowemu pracodawca ma prawny obowiązek wypłacać
odszkodowanie z tego tytułu (a jeśli nie jest to zawarte w umowie, pracownik może to wyegzekwować na drodze sądowej niemalże „z automatu”) przy współpracy b2b z kolei pracownik nie ma żadnej ochrony;
o sprawach spornych w przypadku braku porozumienia rozstrzygać

JAKĄ FORMĘ ZATRUDNIENIA WYBRAĆ?
Jedno jest pewne – pracy w IT wystarczy dla każdego, zaś argument
„stabilności zatrudnienia” można włożyć między bajki. Jeśli jesteś na
bieżąco z technologiami i dbasz o wysoką jakość tego, co robisz, pracodawcy i tak będą chcieli cię zatrudnić. Etat pod tym kątem nic nie wnosi,
ale może zapewnić dużo szybszy rozwój. Umowy B2B oferują z reguły wyższe wynagrodzenie netto – co jest bardzo ważne – ale mają też
swoje wady: masz większą odpowiedzialność, dlatego przed podpisaniem analizuj umowę punkt po punkcie i twardo ją negocjuj, aby zapisy
były możliwie jednoznaczne i uczciwe. Pamiętaj także, że współpraca
firma-firma to najczęściej brak płatnych urlopów wypoczynkowych
i zwolnień chorobowych. Najlepiej oszacuj liczbę takich dni w skali roku
i uwzględnij ją przy negocjowaniu stawki godzinowej.
Powodzenia w podejmowaniu dobrych decyzji! 

KLUCZOWE RÓŻNICE MIĘDZY ETATEM A UMOWĄ B2B
ETAT

B2B

– składki na ZUS są wyższe, z góry określone (w rezultacie pensja
netto jest niższa)

+ przedsiębiorca sam deklaruje wysokość składek, często jest ona
możliwie najniższa; przez pierwsze 2 lata przysługuje obniżona
składka, tzw. preferencyjna

– niższa pensja netto: przy wyższych zarobkach pracownik kwalifikuje
się do drugiego progu podatku dochodowego – aż 32%

+ można wybrać podatek liniowy 19%, przy wysokim wynagrodzeniu
dużo mniejszy niż przy umowie o pracę

– koszty są ściśle określone, mają znikomy wpływ na wynagrodzenie

+ poniesione wydatki (np. za zakupioną elektronikę) można „wpuszczać w koszty”, tj. odliczać od płaconego podatku

+ pracownika chroni kodeks pracy; wiele sytuacji konfliktowych jest
już rozpoznane (przydarzyły się wielokrotnie wcześniej, wynik jest
przewidywalny)

– zapisy umów firma-firma są regulowane w dużo mniejszym stopniu,
niż umowy o pracę, „papier przyjmie wszystko”. Każda konfliktowa
sytuacja jest rozpatrywana indywidualnie.

+ gwarantowany płatny urlop wypoczynkowy (20 lub 26 dni rocznie)
oraz płatne zwolnienia chorobowe

– nic (z reguły)

+ pracodawca (dział kadr) odpowiedzialny za formalności

– przedsiębiorca bierze wszelkie formalności na siebie (m.in. księgowość, bycie na bieżąco w kontekście zmian przepisów itp.)
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Atrakcyjna, intratna, przyszłościowa.
Tak dzisiaj mówi się o branży gier wideo.
O tym, że dynamicznie się rozwija, świadczą
ciągłe rekrutacje. Poszukiwani są zarówno
kandydaci z umiejętnościami technicznymi,
jak i artyści i humaniści.

Nie było

w historii gier

bardziej
sprzyjających
czasów
W

artość rynku gier stale rośnie i w 2015 roku wyniesie 91,5 miliarRozmawiamy z Tomaszem Tinc, marketing managerem w CD PROJEKT
da dolarów. Tak wynika z raportu firmy Newzoo. Jak twierdzą
RED (polski producent gier wideo z gatunku RPG, działający globaleksperci, jeszcze kilka lat temu branża była zdominowana przez dunie) oraz z Tomaszem Nalewajk, brand directorem w GOG.com (glożych graczy. Aby stworzyć grę, potrzebny był pokaźny budżet i wiebalna platforma cyfrowej dystrybucji gier, będąca częścią grupy CD
loosobowy zespół. Dzisiaj miejsce na scenie zajmują także małe firPROJEKT).
my. Dzięki cyfrowej dystrybucji, owoce ich pracy mogą
ujrzeć światło dzienne. Poszukiwanie wydawcy przestało
Polscy twórcy gier zajmują znaczące miejsce na
być już koniecznością.
arenie międzynarodowej. CD PROJEKT RED, produZ raportu „Kondycja Polskiej Branży Gier Wideo” (2015 r.),
cent gry „Wiedźmin”, jest jednym z najbardziej doprzygotowanego pod kierunkiem Krakowskiego Parku
cenianych przez graczy studiów na świecie…
Technologicznego, wynika, że cały czas wzrasta zatrudTomasz Tinc: Branża gier wideo to obecnie najbardziej dynienie, a wyzwaniem dla branży jest brak wykwalifikowanamicznie rozwijająca się gałąź przemysłu rozrywkowego.
nych pracowników na rynku. Praca w branży gier to szanNajwiększe premiery gier już od kilku lat przyćmiewają wynisa dla każdego. Każdego, kto jest pasjonatem i chce się
kami sprzedaży premiery topowych albumów muzycznych
stale rozwijać. Doświadczenie czy wykształi filmów. Polska wpisuje się w ten trend jako
cenie nie są tutaj kluczowe. Poszukiwani są
jeden z jaśniejszych punktów na światowej mam.in. specjaliści ds. IT, programiści, produpie. Razem z kolegami i koleżankami z takich
Tomasz Tinc:
cenci, projektanci, ale też graficy, artyści oraz
studiów, jak Techland, 11 Bit Studios czy Flying
eksperci z obszaru marketingu, zarządzania
Wild Hog tworzymy gry, na które czekają graCD PROJEKT RED to nie tylko
zasobami ludzkimi czy administracji. Bo
cze z całego świata. Nasza kadra to specjaliści
weterani branży, ale też młodzi,
tworzenie gier to forma artystycznej eksz niemal każdego zakątka globu – od Stanów
ambitni twórcy, z którymi chętnie
presji. Przekaz można budować za pomocą
Zjednoczonych, przez kraje zachodniej Europy,
różnych umiejętności i kompetencji.
do krajów azjatyckich i nie tylko.
dzielimy się wiedzą.
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Kiedy rozwój branży nabrał rozpędu?
Tomasz Nalewajk: Z roku na rok pojawia się coraz więcej
tytułów. Gdzieś w 2008 roku, wraz z komercyjnym sukcesem niezależnej gry Braid, nastąpił dynamiczny wzrost tak
zwanej sceny indie. Zaczęło powstawać coraz więcej tytułów niezależnych, tworzonych przez małe, niekiedy nawet
jednoosobowe zespoły. I coraz więcej ludzi zaczęło kupować i grać w te gry.

zaparcia. Od tego już tylko krok do aplikowania do jednego
z licznych studiów tworzących gry w Polsce. CD PROJEKT
RED to nie tylko weterani branży, ale też niesamowicie ambitni młodzi twórcy, z którymi chętnie dzielimy się wiedzą.
TN: Dla wielu osób, które pracują w branży gamingowej,
wszystko zaczęło się od pasji do gier. I to jest najlepszy
start – granie w gry, czytanie o nich, zanurzenie się w kulturze gamingowej. Spora część osób z GOG.
com wcześniej pracowała w podobnym
dziale, np. marketingu czy business deveTomasz Nalewajk:
lopment, ale nie w branży gamingowej.
W GOG.com szukamy
Teraz w GOG. com łączą wiedzę zawodową
programistów do tworzenia
z pasją. Inne osoby ze swojej pasji zrobiły
zawód – hobbystycznie zajmowały sie przyplatformy GOG Galaxy, ale też
wracaniem do życia klasycznych gier, a teraz
ludzi do działów HR, Marketingu,
robią to zawodowo. Szukamy programistów
Produktu, QA, Business
do tworzenia naszej platformy GOG Galaxy,
ale także ludzi do działów HR, Marketingu,
Developmentu, Designu czy IT
Produktu, QA, Business Development,
i zawsze podczas rekrutacji
Designu czy IT i zawsze podczas rekrutacji
zwracamy uwagę, czy gry
zwracamy uwagę na to czy gry są istotną
są istotną częścią życia kandydata.
częścią życia kandydata.

Warunki do tworzenia gier są dzisiaj
bardziej sprzyjające. Dostępne są oprogramowania, pozwalające na kompleksowe tworzenie gry. Dużym ułatwieniem jest też cyfrowa dystrybucja,
która skraca drogę do odbiorców i nie
wymaga wysokich inwestycji.
TT: Nie było w historii gier bardziej sprzyjających twórcom czasów. Szeroko rozumiany
know-how jest dostępny na wyciągnięcie
ręki. Twórcy silników napędzających gry publikują ich darmowe edycje. Każdy pasjonat
może je pobrać, aby po chwili zacząć tworzyć gry w warunkach podobnych do tych,
które do niedawna były standardem tylko w wiodących studiach. Nie
oznacza to, że tworzenie gier jest procesem prostym – im bardziej
skomplikowana jest gra, tym więcej czasu i wiedzy wymaga doprowadzenie jej do stadium, które będzie odpowiadać gustom odbiorców na całym świecie. Dawniej należało produkt umieścić na półce,
zanim trafił do odbiorców. Dziś twórcy mogą o wiele łatwiej rozpocząć sprzedaż swoich gier. Przykładowym rozwiązaniem jest platforma GOG.com. Po pojawieniu się gry w serwisie, twórcy zyskują dostęp
do gigantycznego rynku, który sięga praktycznie wszędzie.
TN: Oczywiście im więcej produkcji, tym trudniej się przebić. Liczą się
dobre pomysły na gry i ich wykonanie, ale nie tylko. Niezależne gry
wymagają kreatywnego podejścia – budowania zainteresowania już
w fazie produkcji i wykorzystania marketingu szeptanego.

Polska branża gier jest stosunkowo młoda, na przykład w porównaniu z branżą w Japonii czy Stanach Zjednoczonych, rozwijają się już od lat 80-tych. Czy przez to boryka się z deficytem talentów?
TT: Problem braku rąk do pracy wynika z tego, że zbudowanie profesjonalnych kadr – zdolnych stworzyć i sprzedać konkurencyjny globalnie produkt – wymaga czasu. Dlatego CD PROJEKT RED rekrutuje nie
tylko w kraju, ale również poza jego granicami. Możemy dzięki temu
łączyć zapał i nowatorstwo rodzimych twórców z doświadczeniem
weteranów branży, którzy pierwsze szlify zdobywali tworząc gry i globalny rynek np. 30 lat temu. W najbliższym czasie planujemy zwiększyć załogę o ponad 80 osób. Podobny trend można zaobserwować
w innych polskich studiach.
Jak rozpocząć karierę w tej branży? Czy w takich studiach, jak
CD PROJEKT RED jest miejsce tylko dla doświadczonych osób?
TT: Pierwsza rada, której udzieli nowicjuszowi weteran tej branży, jest
bardzo prosta: zacznij tworzyć. Jeśli ktoś czuje, że ma smykałkę do programowania, to w sieci jest mnóstwo darmowych kursów C++ i C#.
Powszechnie dostępne są również silniki napędzające gry, jak Unreal,
CRYengine, czy Unity. Można dzięki nim zacząć przygodę z Level
Designem, czyli tworzeniem poziomów, na których ma miejsce rozgrywka. W sieci jest również szczegółowa dokumentacja i tzw. „tutoriale”, czyli samouczki, które krok po kroku tłumaczą z pozoru zawiłe
zagadnienia tworzenia gier. Tyczy się to nie tylko ścieżek typowo technicznych. Również artyści, pisarze czy animatorzy mogą bez wahania
próbować swoich sił w tworzeniu gier. Wystarczy pasja i dużo samo-

Czy profil studiów ma znaczenie? Jakimi predyspozycjami powinni wykazywać się kandydaci?
TT: Twórcą gier może zostać każdy bez względu na wykształcenie,
doświadczenie i płeć. I to jest jedna z bardziej fascynujących twarzy
tej branży. Bez problemu mogę wyobrazić sobie projekty, w których
kluczowa jest wiedza np. z medycyny, starożytnej historii, kowalstwa,
socjologii, czy ekonomii. A więc taka, której nikt by z grami nie utożsamiał. Dzięki naszym programom stażowym mogą do nas trafić
młode osoby, które do tej pory nie planowały wiązać kariery z grami.
Idealnym przykładem jest obecny Game Director gry Wiedźmin 3:
Dziki Gon, Konrad Tomaszkiewicz. 10 lat temu Konrad, student
Akademii Medycznej, zaczynał pracę jako tester. Dziś jest jedną z kluczowych postaci, które odpowiadają za kształt gry cenionej przez graczy na całym świecie.
TN: W GOG.com przyjmujemy ludzi, którzy skończyli różne kierunki
studiów albo nawet ich nie skończyli. Otwarty umysł, umiejętność
pracy w grupie, elastyczność – takie cechy się liczą. Istotne jest dopasowanie do zespołu. W GOG.com stawiamy na zasadę otwartych
drzwi, słuchanie pomysłów każdego pracownika, kontakty bezpośrednie. Każdy dzień pracy jest inny. Powtarzamy pewne procesy, ale
ich treść jest zróżnicowana. Przykładowo, co tydzień wydajemy kilka
gier, ale do każdej podchodzimy indywidualnie – szukamy sposobów
na ich promocje, główkujemy nad nowymi rozwiązaniami w przypadku niestandardowych problemów technicznych. Właśnie ta zmienność jest największym wyzwaniem. Często trzeba szybko reagować.
Dużo satysfakcji daje to, że GOG.com to platforma działająca na całym
świecie. Mamy klientów w ponad 170 krajach i na co dzień pracujemy
w środowisku międzynarodowym.

Gry to dzisiaj – obok książek, muzyki i filmu – stały element popkultury. Produkcja gier nabiera coraz większego rozmachu, a budżety są
coraz bardziej imponujące. Przed początkującymi, niewielkimi zespołami twórców pojawiają się nowe możliwości, a duże, rodzime studia
odnoszą sukcesy na światowym rynku.
Eksperci twierdzą, że branża będzie rosła jeszcze przez wiele lat. Taka
ścieżka kariery jest więc doskonałym rozwiązaniem dla tych, którzy chcą
połączyć swoje zainteresowania z pracą. Świat gier oferuje różnorodne
zadania i wyzwania, a wstęp do niego mają różne osobowości.
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Praca
z pasją,

która ma
znaczenie
– tak, to jest możliwe
SĄ UMIEJĘTNOŚCI,
NIE MA DOŚWIADCZENIA – CO ROBIĆ?

Otóż to – jak zdobyć ciekawą pracę, czy pokazać swoje możliwości,
kiedy nie ma się doświadczenia? Jest kilka sposobów, które warto
wziąć pod uwagę:
Wolne i otwarte oprogramowanie (ang. free and open-source
DONATA Wiatrowska
software, także FOSS, FLOSS, po polsku również WiOO)
Odpowiedzialna w Grupie Pracuj
Jest cała masa organizacji i grup programistów łączących się
za Komunikację Wewnętrzną i Employer Branding.
w ramach danego kraju, czy nawet całego globu, które pracują
nad rozwojem wybranego oprogramowania.
Ciekawym i jednym z najbardziej inspirująrogramiści, webdeveloperzy, czy projekcych przykładów z tego zakresu jest historia
tanci zmęczeni pracą w korporacjach, maCiekawym pomysłem
pewnego systemu operacyjnego, który na
jący poczucie braku sensu tego, co robią lub po
początku lat 90-tych zaczął tworzyć hobbyprostu niezadowoleni z tego, co robią, to gruna spożytkowanie swoich
stycznie fiński programista, Linus Torvalds,
pa, która stale rośnie. Rozmowy o „pożeraniu
umiejętności i wzbogacenie
mam tu na myśli oczywiście Linuxa . Jak zaduszy” przez korporacje i regularne „płakanie”
portfolio jest udział
cząć swoją przygodę z wolnym oprogramow piątek na piwie nie są zjawiskiem marginalwaniem? Wystarczy odwiedzić na początek
nym. Może właśnie dlatego powstają organizaw hackathonie, najlepiej
jeden z polskich Meetupów.
cje tzw. „haktywistów”, takie jak Anonymous,
poświęconym tematyce
które włączają się w rozwiązywanie globalnych
społecznej odpowiedzialności
problemów, czy społeczności programistów
Sustainability hackathon
rozwijających pro bono wolne i otwarte oproDrugim, doskonałym sposobem na
gramowanie.
spożytkowanie swojej wiedzy i umiejętnoCoraz więcej osób z pokolenia Y, czy Z nie myśli
ści oraz wzbogacenie swojego portfolio jest
o pracy w kategoriach naszych rodziców, czy
udział w hackathonie poświęconym tematom
dziadków. Praca zajmuje w naszym życiu zuz zakresu tzw. społecznej odpowiedzialności.
pełnie inne miejsce i coraz bardziej zaczyna
Na świecie organizowanych jest sporo tego
liczyć się firma, dla której się pracuje i produkt,
typu wydarzeń, np.: Code for India, czy BSR
czy projekt realizowany w ramach swoich oboSustainability Hackathon. W Polsce też można
wiązków.
natknąć się na tego typu hackathony.
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generować unikalny kod, który po wprowaDobrym przykładem może być np. wedzeniu do aplikacji mobilnej dawcy pozwala
wnętrzny
hackathon
zorganizowany
Przepis na hackathon w Grupie
zapisać każdą wizytę. Dzięki aplikacji mobilw październiku 2015 roku przez Grupę
nej krwiodawca nie tylko zarządza częstotliPracuj. „W tym roku postawiliśmy sobie za
Pracuj? Weź 61 osób, szczyptę
wością oddawania krwi, ale także zdobywa
cel stworzenie dema aplikacji mobilnych lub
krzepiącej kawy i napojów
punkty, które może później wymienić np. na
serwisów internetowych ułatwiających życie
energetycznych, dużo
nagrody od zewnętrznych partnerów.
podopiecznym fundacji, z którymi współprasmacznego jedzenia, 12 godzin
Daubym – aplikacja webowa będąca prostą
cuje nasza firma w ramach projektu „Pomoc
i intuicyjną wyszukiwarką miejsc, w których
z efektem W@W!”. Jak się jednak okazało pokodowania, dużo zabawy
można przekazać potrzebującym żywność, zamysły uczestników sięgały dużo dalej i obeji emocji. Efekt? 8 projektów,
bawki, artykuły szkolne, ubrania itp. Pozwala na
mowały ogólnorozumianą pomoc drugiemu
z czego 3 nagrodzone :)
wybranie miejsca oraz rodzaju pomocy.
człowiekowi, a ich realizacja i wyniki 12 h
pracy były na bardzo wysokim poziomie”
– mówi Michał Strzemiński, pomysłodawca hackathonu, na
Wirtualny wolontariat
co dzień Menedżer ds. Jakości i Wdrożeń.
W ramach zdobywania doświadczenia i realizacji właW wydarzeniu wzięło udział 61 osób. Po 12 h kodowania
snych pasji można wyszukać fundację i zaoferować jej
powstało 8 projektów, z których wyłonione zostały 3 nagrowsparcie, np. na zasadzie wirtualnego wolontariatu. Jednym
dzone aplikacje:
z rozwijających się w tym zakresie obszarów jest obszar eduCzy to mnie zabije? – aplikacja webowa i mobilna, której
kacji cyfrowej, w ramach której można uczyć np. dzieci lub
głównymi odbiorcami są osoby cierpiące na alergię pokarmową, zmunastolatków wybranego języka programowania.
szeni do stosowania diety eliminacyjnej. Aplikacja, po zeskanowaniu
lub przepisaniu kodu produktu, sprawdza jego skład i informuje, czy
Własna aplikacja pro bono
spożycie danego produktu może wiązać się z negatywnymi reakcjami
Jeśli nie przychodzi Ci na myśl żadna fundacja, dla której chciałalergicznymi.
byś pracować, nie leży Ci temat wolnego i otwartego oprogramowaCrewCode – aplikacja webowa i mobilna przygotowana pod kątem
nia i nie widzisz dla siebie odpowiedniego hackathon – możesz zadawców krwi oraz pracowników stacji krwiodawstwa. Dzięki
projektować i przygotować własną aplikację. Po jej przygotowaniu
aplikacji pracownik stacji krwiodawstwa może wymożesz ruszyć do wybranych instytucji i spróbować „zarazić ich”
swoim pomysłem.
Dla wielu osób nie ma niczego przyjemniejszego niż praca
z pasją, poczucie sensu tego, co się robi i możliwość rozwoju,
dzięki którym można wrócić do domu z poczuciem dobrze wykorzystanego dnia.
Jeśli też należysz do tych osób – znajdź dla siebie miejsce, lub
projekt, który pozwoli Ci wykorzystać wszystkie swoje umiejętności i zbudować silne portfolio. Tylko wtedy będziesz nie tylko
w pełni zadowolony z rozwoju swojej ścieżki zawodowej,
ale także zyskasz dodatkowe umiejętności, które dadzą Ci
możliwość wyboru.
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ARTYKUŁ SPONSOROWANY

High performance.

Delivered.
WOJCIECH Wolny
Wojciech Wolny jest managerem w polskim biurze
Accenture. Od 13 lat pracuje w dziale doradztwa, przez
ten czas pracował dla największych klientów Accenture
w Polsce i na świecie. Ukończył Wydział Matematyki
Uniwersytetu Łódzkiego ze specjalnością Informatyka
(sieci TCP/IP i Bazy Danych Oracle). W swoich zawodowych
podróżach zwiedził 5 krajów na 3 kontynentach i
miał okazję zetknąć się ze wszystkimi chyba kulturami
tworzącymi obecnie świat IT.

Czym zajmujesz się w Accenture?
Wojciech Wolny: W naszej firmie pracuję od 13 lat i jeśli miałbym
powiedzieć, czym się w niej zajmuję, to szeroko rozumianą zmianą.
Każda inicjatywa to nowe wyzwania biznesowe, wchodzenie w inną
rolę projektową, praca w zespole z innymi ludźmi, a także – co bardzo ważne – nowy klient, który właśnie zmianę chce przeprowadzić
w swojej organizacji. Pracując przy projekcie nie jesteśmy skupieni bez
przerwy na tych samych zagadnieniach. Ważna jest wiedza i doświadczenie jakim dysponujemy. Ale nie bez znaczenia są relacje z ludźmi
– współpracownikami i klientami. Umiejętność nawiązania i utrzymania dobrych relacji, budowania i zarządzania zespołem. Obszarem,
w którym się specjalizuję, jest technologia, a szczególnie migracje
i hurtownie danych, architektura rozwiązań informatycznych, także
Business Intelligence. Podobnie jak moi koledzy mam różnorodne
doświadczenie zawodowe, bo pracowałem dla firm telekomunikacyjnych czy zajmujących się nowymi technologiami, banków, a nawet
spółki Skarbu Państwa. Takie spektrum doświadczeń daje mi obecnie
możliwość spojrzenia na jedno zagadnienie z wielu perspektyw, co
jest bardzo ważne, kiedy zadanie wydaje się niemożliwe do realizacji.
Uczyniło mnie to człowiekiem, który nie obawia się podejmować nowych wyzwań.

Jak rozwijała się
Twoja ścieżka kariery
w Accenture?
W.W.: Wiedza, którą zdobyłem na studiach,
a która dotyczyła baz danych Oracle oraz sieci komputerowych, okazała się świetnym startem. Kolejne lata to
ciągłe jej pogłębianie i zdobywanie nowych doświadczeń i umiejętności. Początek to praca jako analityk, czyli ten któremu mówią, co
ma robić. Potem konsultant – pokazują mu cel i zapewniają środki
do jego osiągnięcia. A przy tym bardzo dużo szkoleń, prowadzonych
przez mądrych, wartościowych i kompetentnych ludzi – tu w Polsce,
w Wielkiej Brytanii czy USA. Bezcenne są doświadczenia międzykulturowe, które zdobyłem w pracy przy kolejnych projektach, np.
w Europie Wschodniej i Azji Południowo-Wschodniej. W którymś momencie dzieliłem apartament z synem irackiego generała i mogłem
przekonać się, czym jest islam i tamtejsza kultura na co dzień. W sumie
jedna trzecia mojej kariery to praca przy projektach poza granicami
Polski. Obecnie jako menedżer – dają mu klienta i mówią zarabiaj
– prowadzę kontrakt jednego z największych globalnych kontrahentów, gdzie wcześniejsze doświadczenia międzynarodowe są bardzo
przydatne. Kiedy siadamy do rozmów po przeciwnych stronach globu, na róznych kontynentach mogę wczuć się w położenie mojego
rozmówcy i w pełni zrozumieć jego punkt widzenia.
Sądzę, że najlepszym komplementem dla mnie są słowa jednego ze
znajomych menedżerów, którego spotkałem kiedyś u „trudnego” klienta: „Wojtek, if You are here it means situation is very, very bad”.

Dlaczego wybrałeś właśnie Accenture jako miejsce swojego
rozwoju?
W.W.: Kiedy szukałem pracy, jakieś 14-15 lat temu, nie było tylu możliwości, jak obecnie. Targi pracy były rzadkością, a informacje o firmach
jak Accenture i jej podobnych też nie były szeroko dostępne. Teraz jest
możliwość uczestniczenia w Letniej Akademii Accenture, SAP Boot
Camp czy warsztatach. Kiedyś tego nie było. A ja? Skorzystałem z podpowiedzi koleżanki, która miała większe doświadczenie zawodowe.
I bardzo dobrze zrobiłem. Warto też byłoby postawić pytanie: „Czemu
tak długo zostałem w firmie?”. Moja odpowiedź to ludzie, którym się
chce coś zrobić dobrze bez względu ma przeciwności, a może właśnie
pomimo ich. A także różnorodność pracy, która pozwala się rozwijać
i nie znudzić codziennością.

Co jest dla Ciebie najważniejsze w pracy?
W.W.: Wiem, że to, co robię, ma sens i prawdziwą wartość dla innych,
że ta ciężka praca, którą w to wkładam, to nie para, która idzie w gwizdek. Około 80% rozmów komórkowych w Polsce przechodzi w ten
czy w inny sposób przez systemy Accenture i to po części moja zasługa. Dzięki ciężkiej pracy kolegów z działu Financial Services około
60% rachunków bieżących, czyli de facto 60% naszej gospodarki, jest
utrzymywanych przez systemy Accenture.
Projekty, które realizuję, to wejście naszych klientów, a nierzadko całych branż na nowe tory. Przykładem niech będzie, ze względu na
skalę, nasz projekt bankowy na Litwie, który odpowiadał za istotny
procent PKB całego kraju. To już jest liga dla dużych chłopców, i to
mi odpowiada.
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Można powiedzieć,
że w Accenture każdy
projekt to nowa
praca: inne obowiązki,
wyzwania i ludzie.
O tym, jak jest to ważne,
jak istotny jest ciągły rozwój
i o doświadczeniach pracy
w Accenture rozmawiamy
z Wojciechem Wolnym.

Jaki jest Twoim
zdaniem wspólny
mianownik określający
wszystkich pracowników Accenture?
W.W.: Ludzie to najważniejszy element w branży
doradczej. Bez nich nie byłoby Accenture czy żadnej innej
firmy consultingowej. Jako szef zatrudniający innych szukam zawsze dokładnie tego samego, co obserwowałem u kolegów przez lata
pracy, czyli pracowitości, optymizmu, odpowiedzialności, chęci do rozwoju i ciągłego wychodzenia poza swoją strefę komfortu psychicznego.
Ze względu na skalę i złożoność naszych projektów bardzo ważna jest
też praca zespołowa. To ona pozwala nam grać na mocne strony każdego z nas i pozwala przetrwać nawet najcięższe sytuacje projektowe.
Jakie możliwości rozwoju zawodowego mają w Accenture specjaliści z dziedziny IT?
W.W.: Różnorodność projektów i zadań jest ogromna i daje niemal
nieskończone możliwości rozwoju. Możesz być programistą, zajmować się bazami danych, być analitykiem funkcjonalnym systemów,
ekspertem od infrastruktury czy konsultantem biorącym udział
w projektach wdrożeń i integracji systemów IT, m.in. SAP, CRM, Core
Banking. Każda z tych ról jest niezbędna dla powodzenia całego projektu. Dlatego każdy z naszych pracowników ma równą szansę na rozwój, zawodowy i jako człowiek.
Co Twoim zdaniem wyróżnia Accenture na tle innych wiodących firm z obszaru nowoczesnych technologii?
W.W.: To, że potrafimy dostarczyć w pełni działające rozwiązania, które
uporają się z problemami biznesowymi o różnej skali, w Polsce i na świe-

cie. Klient może przyjść
do nas i powiedzieć: „Rynek
telekomów się zmienia – dostosujcie proszę moją firmę”. Nasz dział Strategy
nakreśli szczegółowe kierunki rozwoju, Consulting
i Technology zajmą się ich wdrożeniem biznesowym (procesy biznesowe, change management czy szkolenia), a także technologicznym (wdrożenie wszystkich niezbędnych aplikacji, jak billing
czy CRM), a z kolei Digital zmieni strukturę raportów operacyjnych i analitycznych, a do tego zaktywizuje cyfrowe kanały sprzedaży i obsługi
klienta. Na koniec klient dostanie w pełni działającą firmę, z którą będzie
czuł się pewnie, bo uczestniczył w każdym kroku jej transformacji.
Z czego jesteś w swojej pracy najbardziej dumny?
W.W.: Osobiście nie zdarzyło mi się jeszcze, żeby klient był niezadowolony z naszych usług – zawsze ocena naszej pracy była pozytywna.
To chyba najlepsze potwierdzenie realizacji naszego motto – „High
Performance. Delivered”.
Dziękujemy za rozmowę.
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#feel_in_B
Co łączy morskie
opowieści, premię
za rowerowe
eskapady,
scrum i otwartą
komunikację?
Jest jedna odpowiedź:
praca w Blue Media.

RYNEK PRACY

_Blue!
NOC, PRZYGODA I… TEAM SPIRIT

Jest październikowa noc, ekipa Blue Media przygotowuje się do egzaminu na sternika morskiego pokonując Zatokę Gdańską w kierunku
Helu. Szkoleniowa „Bawaria” płynie z prędkością 8 węzłów, jest rześko, ale pięknie. Niewielkie problemy z nawigacją GPS nie wpływają na
sprawną pracę na jachcie. Szoty, fok, grot, manewry zwrotów, wspólne namierzanie i identyfikacja świateł morskich. Mamy to, idzie nam
świetnie! Błąd – nie oceniaj żeglugi przed zakończeniem rejsu.
Warunki zmieniły się w ciągu kilku sekund. Rozpędzony jacht wpłynął
na mieliznę. Błyskawiczne próby opanowania szaleństwa, które rozpętało się przy nagłym zatrzymaniu łodzi. Nowa, zupełnie nieznana
sytuacja, szalejące szoty strzelające niczym bicze, splątane wiatrem
liny i walka całego zespołu. Współpraca i nastawienie na kierowanie
swoich sił tam, gdzie są one najbardziej potrzebne. Raz wszyscy wiszą na prawej burcie, za chwilę na lewej. „Wszyscy na dziób!”, krzyczy
kapitan – tam też wszyscy przeskakują. Najsilniejsi bez wyznaczania
łapią najcięższe do wyciągania szoty grota, reszta intuicyjnie wie, jakie
komendy kapitana jest w stanie wykonać najsprawniej.
Akcja trwa ponad 2 h… mimo zaciętej walki nie udaje się zejść z mielizny. Wezwana zostaje pomoc. Kolejne niepowodzenie, bo i ekipa
ratunkowa nie jest w stanie ściągnąć jachtu. Załoga dostaje propozycję przetransportowania do portu, bo akcję ratunkową będzie można
kontynuować dopiero następnego dnia. Na jachcie wystarczą 2 osoby, reszta może bezpiecznie spędzić noc w marinie. Kto popłynął do
portu? Tylko jedna osoba – wytypowana do koordynowania akcji na
lądzie. Cały zespół został na łodzi.
Ostatecznie jacht udało się ściągnąć z mielizny za pomocą holownika,
po drodze zaliczyliśmy jeszcze kilka ciekawych przygód, ale to, co najważniejsze w tej historii, to niesamowita postawa załogi. Współpraca
oparta na zaufaniu, że żaden z członków Blue Załogi nie zawiedzie, i że
każdy da z siebie wszystko.
Agnieszka Fabianowicz, w Blue Media od 9 lat

DUMNI Z PRACY
Przygoda na morzu jest świetną ilustracją tego, co pokazują regularnie
prowadzone przez nas badania satysfakcji i zaangażowania w pracę.
Nasi pracownicy cenią Blue Media za atmosferę, wpływ na podejmowane decyzje, współpracę i partnerskie stosunki w pracy. Efekt? 97%
pracowników deklaruje dumę z pracy w Blue Media! W tym roku wynik
badania przeprowadzonego wśród pracowników zapewnił nam miejsce w elitarnym gronie Najlepszych Pracodawców w Polsce1.
Dominika Kotuła – Gibas, w Blue Media od 11 lat

RELOKACJA? CZEMU NIE!
Nigdy nie sądziłem, że wyprowadzę się z Warszawy, a już na pewno nie
myślałem, że powodem tej wyprowadzki może być praca. Ogłoszenie
o rekrutacji podesłała mi moja siostra, która w Trójmieście mieszka
i pracuje od kilku lat. Pomyślałem sobie – co mi szkodzi, wyślę apli¹ Wg. Badań firmy doradczej Aon Hewitt

PRACUJ W IT

kację. Kiedy pozytywnie przeszedłem rekrutację, zacząłem mieć wątpliwości. Firma wydawała mi się bardzo ciekawa, warunki finansowe
„warszawskie”, benefity – aż niewiarygodne (premia za dojazd do
pracy rowerem? z tym się wcześniej nie spotkałem!). Ale żeby od razu
wyprowadzać się do innego miasta? Na dodatek dostałem konkurencyjną ofertę w mojej rodzinnej Warszawie. I wtedy odebrałem email
od jednego z właścicieli firmy, zapraszającego do Sopotu. Na zachętę
przesłał mi zdjęcie zrobione z okna nowej siedziby. Plaża, błękitne morze, idealnie czyste niebo i poranne słońce. Dziś mam to na co dzień.
Andrzej Jędrzejczak, w Blue Media od ponad roku

CZY ZA JAZDĘ ROWEREM DO PRACY MOŻNA
DOSTAĆ PREMIĘ?
Dla mnie liczy się atmosfera w pracy – wzajemne poznanie i zaufanie.
Pracujemy metodyką scrum, w której zespół odgrywa bardzo ważną
rolę. U nas w pracy zespołowej nie ma skrępowania. Mówimy sobie
wszystko otwarcie, traktujemy jak partnerów. Dzięki temu praca jest
efektywniejsza, łatwiejsza i przyjemniejsza. Oczywiście warunki finansowe i dodatki do pensji są dla mnie również ważne. Szkolenia, nauka
języka, karty sportowe, pakiety medyczne – to już standard w większości firm. W Blue Media miłym dodatkiem są świeże owoce, jakie
codziennie mamy w biurze, premia rowerowa czy wolny wstęp do
prywatnego centrum fitness.
Marcin Gotowski, w Blue Media od 10 lat

ROZSTANIA I POWROTY
Pracę w Blue Media rozpocząłem od praktyk studenckich – jako programista. Przez kilka lat uczestniczyłem w różnych projektach firmy, tworząc rozwiązania płatnicze, z których korzystają miliony ludzi w Polsce
i największe firmy z sektora bankowego, energetycznego i telekomunikacyjnego. Trzy lata temu, ciekawy świata i chętny do podjęcia nowych
wyzwań, zdecydowałem się na zmianę i rozpocząłem pracę w dużej
firmie informatycznej na Pomorzu. Wystarczył mi okres próbny, aby bez
wahania zdecydować się na powrót do BM. Zadecydowała atmosfera
pracy w BM oraz ludzie, którzy ją tworzą. Do części technologicznej dołączył szeroki kontekst biznesowy naszych usług i na brak wyzwań nie
narzekam. BM polecam każdemu, kto chce być częścią takiego zespołu.
Marcin Adamczyk, w Blue Media od 11 lat
Blue Media to sopocka firma z branży Fintech, specjalizująca się
w transakcjach elektronicznych, szytych na miarę systemów dla bankowości elektronicznej i wsparciu sprzedaży online. Z rozwiązań Blue
Media korzystają największe banki, tzw. masowi wystawcy faktur (firmy telekomunikacyjne, dostawcy energii innych mediów), towarzystwa ubezpieczeniowe i sklepy internatowe. Ich klienci spotykają się
z usługami Blue Media robiąc zakupy w sieci, płacąc domowe rachunki, robiąc przelewy natychmiastowe, doładowując liczniki energii lub
telefony na kartę, wymieniając waluty i pożyczając sobie wzajemnie
pieniądze w serwisie finansów społecznościowych Kokos.pl.
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Lean Startup w IT
Rozwiązuj prawdziwe
problemy użytkowników

Współczesny biznes charakteryzują działania niezwykle dynamiczne i potrzeba natychmiastowego
reagowania na potrzeby rynku i użytkowników. Czas od koncepcji do wprowadzenia produktu
na rynek ciągle się skraca. Jak na tę sytuację reagują branże wspierające biznes, takie jak IT?
Nie mają innego wyjścia, jak tylko dostosować się do tych realiów.

S

ektor IT już od dawna funkcjonuje według metodyki Agile, by szybciej reagować na zmiany w otoczeniu biznesowym ich
zleceniodawców. Obserwujemy jednak
nowy trend − Lean Startup. To podejście
oparte na iteracyjnej naturze procesu tworzenia oprogramowania w metodyce Agile.
Jego podstawowym założeniem jest poznanie potrzeb docelowych użytkowników, zaPETER
nim produkt powstanie.
Horsten
Podejście Lean nie jest niczym nowym.
Współzałożyciel Goyello
Pierwsze wzmianki o nim pochodzą z 1600
i Dyrektor Zarządzający
roku. W latach czterdziestych ubiegłego stuna Polskę
lecia koncern Toyota zaczął przywiązywać
większą wagę do redukowania „strat” w procesie produkcji i stosować
metodyki zwinne. Lean Startup, jak sama nazwa wskazuje, to podejście charakteryzujące specyfikę działania startupów. Wiele dużych
firm i korporacji również wdraża tę metodykę w procesie tworzenia
produktów. Dlaczego warto działać zgodnie z tym podejściem?

duktu zostanie nagrodzony, a zainwestowane środki zwrócą się? No
właśnie − tylko użytkownik końcowy.

PROJEKTUJ, MYŚLĄC O UŻYTKOWNIKACH
Lean Startup zakłada nieszablonowe i dynamiczne działania, których
podstawą jest bliski i bezpośredni kontakt zarówno z klientem, jak
i klientem klienta, czyli końcowym użytkownikiem tworzonego rozwiązania. Zarówno jedni, jak i drudzy, biorą udział w walidacji produktu na każdym etapie powstawania. Dzięki temu twórcy produktu nie
działają po omacku.
W Lean Startup tworzy się listę założeń, które następnie weryfikuje się
z docelowymi użytkownikami, by upewnić się, że tworzone rozwiązanie faktycznie ich potrzeby zaspokoi. Dzięki temu można uniknąć
sytuacji, gdy firma inwestuje znaczne środki finansowe w produkcję
kompletnego rozwiązania, nie walidując go na wczesnych etapach
realizacji z końcowymi użytkownikami.

MYŚLISZ, ŻE MASZ POMYSŁ?
PRZEDSTAW GO UŻYTKOWNIKOM

Tworzenie nowego produktu w oparciu o niedostateczną wiedzę,
czerpaną z wnętrza firmy, zamiast od klienta, to prosta droga do
porażki. Może się bowiem okazać, że produkt, na którego stworzePułapką, w którą wpada dziś wiele firm, jest przekonanie, że wszelka
nie wydano mnóstwo pieniędzy, nie odpowiada na realne potrzeby
wiedza i kompetencje znajdują się wewnątrz firmy. Ich managerowie
użytkowników. Nikt go zatem nie będzie
są przekonani, że doskonale wiedzą, czego
chciał używać. Nikt za niego nie zapłaci.
potrzebuje klient. Wydaje im się, że wystarCzy taki produkt ma rację bytu na rynku?
czy bazować na doświadczeniu, wcześniej
Założeniem Lean Startup
Odpowiedź jest oczywista, a efekty takiego
zrealizowanych projektach, czy dotychczajest poznanie docelowych
działania – kosztowne i bolesne.
sowej współpracy, by użytkownicy z radopotrzeb użytkowników,
W Goyello hołdujemy zasadzie, którą
ścią powitali kolejne stworzone przez nich
zanim powstanie produkt.
Steve Blank, ojciec metodologii Customer
rozwiązanie.
Development, ujął w jednym krótkim zdaniu:
W rzeczywistości jednak produkt ma szansę
„Get out of the building!” Czyli w wolnym tłuosiągnąć sukces tylko w jednym przypadmaczeniu: Wyjdź z biura. Spotkaj się z ludźmi,
ku. Musi oferować użytkownikowi końcoktórzy będą korzystali z rozwiązania, które
wemu rozwiązanie istniejącego problemu.
zamierzasz stworzyć. Porozmawiaj z nimi.
Użytkownik musi być gotów za to rozwiąZapytaj, z jakimi problemami stykają się na
zanie zapłacić. A kto może potwierdzić, czy
co dzień. Dowiedz się, co mogłoby sprawić,
wybrane rozwiązanie faktycznie wyeliminuje
że te problemy przestaną istnieć.
istniejący problem? Kto zagwarantuje twórcy, że wysiłek włożony w stworzenie pro-

SŁOWO KLUCZ? UŻYTKOWNIK
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W Goyello
hołdujemy zasadzie:
„Get out of the building!”.

WIESZ, ŻE ZMIERZASZ W DOBRĄ STRONĘ?
RUSZAJ Z PRODUKCJĄ

MYŚLISZ, ŻE MASZ ROZWIĄZANIE? ZWALIDUJ JE

Kiedy już wiadomo, że produkt przyniesie wartość przyszłym użytkownikom, czas przystąpić do produkcji. W Goyello produkty powstają zgodnie z metodyką Agile. Umożliwia ona utrzymanie zaangażowania klienta podczas całego czasu trwania projektu. Ułatwia też podejmowanie dynamicznych działań i elastyczne reagowanie na wszelkie
zmiany, jakie zespół może napotkać podczas produkcji.
W następujących po sobie, trwających zazwyczaj 2 tygodnie cyklach
wytwórczych, czyli iteracjach, powstają kolejne funkcje produktu.
Każda iteracja kończy się prezentacją w pełni działającego fragmentu rozwiązania. Proces ten odbywa się zgodnie z tzw. pętlą BuildMeasure-Learn (buduj, mierz, ucz się). Jeśli na którymś z etapów okaże
się, że dana funkcja musi zostać przeprojektowana, dodana czy zmodyfikowana, nie trzeba przewracać wszystkiego do góry nogami.

Zgodnie z podejściem Lean Startup w Goyello walidujemy pomysły na
bardzo wczesnym etapie. W tym celu powstaje tzw. Minimum Viable
Product (MVP). Jest to rozwiązanie wyposażone w minimalną liczbę
niezbędnych funkcji.
MVP nie musi być w pełni działającym oprogramowaniem. To powstaje na kolejnych etapach realizacji. MVP może być szkicem potencjalnego produktu lub prototypem interfejsu przyszłej aplikacji mobilnej.
Skąd wiemy, jakie funkcje powinny znaleźć
się w MVP? W Goyello wiele projektów rozpoczynamy od serii warsztatów z klientem. Tzw.
właściciele produktów (product owners) po
obu stronach oraz specjaliści w danej dziedzinie wspólnie ustalają, jakie cechy tworzone oprogramowanie musi posiadać na tym
etapie, by stać się MVP.
Tak opracowaną wersję aplikacji można
przedstawić docelowym użytkownikom już
na początkowym etapie realizacji. To świetny
sposób na zdobycie ich opinii o planowanym
produkcie. To również szansa na zmianę poczynionych założeń, jeśli
okaże się, że oczekiwania użytkowników rozmijają się z propozycjami
zespołu developerów. Walidacja przeprowadzona na tak wczesnym
etapie projektu gwarantuje więc, że nie stracimy ani czasu, ani pieniędzy na produkcję czegoś, co ostatecznie nie spełni potrzeb odbiorców.

Tworzenie rozwiązań IT według metody Lean Startup przynosi korzyść
wszystkim uczestnikom procesu. Klient dostaje produkt, który wpisuje
się idealnie w jego założenia biznesowe. Może więc liczyć na wymierne efekty w postaci zwiększenia sprzedaży, zdobycia nowych klientów
lub wejścia na nowe rynki. Użytkownik końcowy otrzymuje rozwiązanie, które jest odpowiedzią na
jego aktualne potrzeby.
Developerzy zaś mają pewność,
że tworzą dokładnie to, czego
oczekują odbiorcy. Nie muszą domyślać się, czego spodziewa się
klient i użytkownik. Mają możliwość zmiany wcześniej podjętych
decyzji, jeśli sytuacja tego wymaga. Wiedzą, że takie działanie
nie oznacza, że ścieżka została
błędnie wytyczona. Przeciwnie,
elastyczne podejście w Lean Startup dowodzi, że twórcy rozumieją
potrzeby klienta i użytkownika. Dzięki temu łatwiej im osiągnąć wyznaczony cel. Mogą podejmować nieszablonowe, często bardzo innowacyjne działania. W rezultacie mają satysfakcję i poczucie sensu
tego, czym się zajmują.

KORZYŚCI? DLA KAŻDEGO
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Postaw na
Większość badań nad czynnikami mającymi wpływ na zadowolenie pracowników wskazuje
na duże znaczenie działań związanych z możliwościami rozwoju. W szczególności potwierdza się
to dla branży IT, w której temat szkoleń i certyfikatów zaczyna się już na etapie rozmowy rekrutacyjnej.

ANNA Mirek
Manager Wydziału Zarządzania Komunikacją i Zasobami
Ludzkimi w ING Services Polska. Koordynuje działania
w zakresie rozwoju pracowników oraz administracji
kadrowo-płacowej oraz zarządza komunikacją
wewnętrzną i zewnętrzną w zakresie działań PR,
marketingu i employer brandingu.

zane z dotychczasowymi szkoleniami i możliwością odbycia kolejnych
stanowią ważny element każdej rozmowy o pracę. Ale na rozmowie
się nie kończy. Tylko w 2014 roku firma ING Services Polska, zatrudniająca wówczas niespełna 500 osób, wysłała swoich pracowników
na ponad 800 szkoleń, w tym prawie 400 szkoleń certyfikacyjnych,
zakończonych egzaminem. Dbanie o podnoszenie kwalifikacji zawodowych jest na stałe wpisane w strategię firmy. Potwierdzają
to wyniki badania satysfakcji pracowników, przeprowadzone na
przełomie lutego i marca 2015 roku. Badanie potwierdziło, że na-

Z

jednej strony pracodawca
chce mieć potwierdzenie, że
zatrudnia najlepszych specjalistów, co potwierdzić mogą odbyte
szkolenia, a jeszcze lepiej – posiadane certyfikaty. Dla pracodawców certyfikaty IT weryfikują nie tylko to,
co oficjalnie określane jest w ofertach pracy jako znajomość danej
technologii. Niekwestionowaną zaletą certyfikowanego specjalisty
jest fakt posługiwania się specjalistycznym językiem obcym na odpowiednim poziomie, ponieważ egzamin odbywa się w języku obcym,
najczęściej angielskim. Z drugiej strony, z punktu widzenia kandydata
do pracy ważne jest zapewnienie, że będzie mógł dalej się rozwijać,
ponieważ właśnie poprzez zdobywanie kolejnych certyfikatów może
podwyższać swoją wartość na rynku pracy i oczekiwać wyższego wynagrodzenia.

WSZYSTKO ZACZYNA SIĘ OD ROZMOWY
Nie inaczej jest w firmie ING Services Polska (ISP), która dostarcza usługi IT spółkom z grupy ING na całym świecie. W ISP zagadnienia zwią-

cisk na doskonalenie zawodowe jest wartością oczekiwaną i docenianą przez wszystkich pracujących w ISP. Aż 85 procent respondentów
uważa, że rozwój osobisty oferowany przez firmę jest na odpowiadającym poziomie. Pracownicy ISP doceniają także możliwość pracy
w międzynarodowej, stabilnej organizacji, której celem jest osiąganie
sukcesów, rozwój i zdobywanie nowych doświadczeń.
Ludzie są największą wartością ING Services Polska. Każdego dnia dokładamy wszelkich starań, by nasi pracownicy mogli się rozwijać i realizować nowe wyzwania. Dbamy o ich rozwój zawodowy poprzez
zapewnienie im dostępu do najnowocześniejszych rozwiązań IT, wyspecjalizowanych trenerów, szerokiej gamy szkoleń zarówno w Polsce
jak i za granicą. Z dumą mogę powiedzieć, że nasi pracownicy są
naszą przewagą konkurencyjną – mówi Magdalena Nowicka, Prezes
Zarządu ING Services Polska Sp. z o.o.
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szerokie możliwości rozwoju zawodowego. Ambicją firmy jest również szkolenie
przyszłych kadr informatycznych, tak aby móc zatrudniać osoby
które stają się elitą w swojej dziedzinie. Spółka ISP podjęła współpracę z najlepszymi uczelniami technicznymi na Śląsku, organizując
wykłady dla studentów, dzięki którym wprowadza ich do świata technologii IT. Działania te mają na celu zacieśnienie współpracy ze środowiskiem akademickim, aby zniwelować lukę pomiędzy systemem
edukacji wyższej a wymaganiami pracodawców. Z oczywistych powodów firma skupia się na dotarciu do osób studiujących na kierunku
Informatyka lub kierunkach pokrewnych.

DZIELIMY SIĘ WIEDZĄ PO RAZ KOLEJNY

DZIELIMY SIĘ WIEDZĄ
Ale szkolenia zewnętrzne to nie wszystko. W firmie funkcjonuje również wewnętrzna Akademia ISP, czyli program mający na celu doskonalenie zawodowe pracowników, polegający na wzajemnym dzieleniu
się wiedzą. Trenerzy Akademii ISP to pracownicy firmy, którzy są wysokiej klasy ekspertami w swoich dziedzinach. Tylko w 2014 roku odbyło
się 100 szkoleń, a do września 2015 roku – kolejnych 70. Szczególnym
zainteresowaniem cieszą się wewnętrzne szkolenia techniczne, między innymi z zakresu sieci komputerowych, skanów podatnościowych
oraz baz danych Oracle i SQL, a także warsztaty przygotowujące do
egzaminów certyfikacyjnych Red Hat, CISA i CISSP. Co ważne, udział
w zajęciach Akademii ISP jest dostępny dla wszystkich pracowników,
niezależnie od funkcji jaką sprawują w organizacji.

DRZWI DO ŚWIATA IT
ISP to firma z ogromnym potencjałem, która od lat kształtuje rynek
pracy w branży informatycznej na Śląsku, dając swoim pracownikom

Fundamentem aktywności firmy, w zakresie współpracy z uczelniami, jest zaangażowanie pracowników w prowadzenie wykładów.
Pracownicy ISP są wysokiej klasy ekspertami w zakresie IT, a ich wiedza
teoretyczna powiązana z wieloletnim doświadczeniem jest bardzo
ceniona wśród studentów. Kontakt z osobami, które na co dzień pracują z najnowszymi narzędziami, a nieraz również uczestniczą w ich
rozwoju, z pewnością wpływa na poszerzenie ich zakresu wiedzy
i ukierunkowuje na dalszy rozwój zawodowy.
Według raportu kancelarii Sedlak & Sedlak w Polsce brakuje około
50 tysięcy specjalistów IT, szczególnie programistów. Z kolei Komisja
Europejska deficyt informatyków w krajach UE szacuje na 274 tysiące. Dlatego też bardzo ważne jest pozyskanie i rozwój odpowiednich
pracowników. W ING Services Polska stawiamy na osoby młode, które
pasję i wiedzę z wąskiej dyscypliny są w stanie połączyć z szerszym
spojrzeniem na problem. Dlatego budujemy zespoły szeroko podchodzące do tematyki bezpieczeństwa IT, przetwarzania w chmurze czy
też wdrażania innowacyjnych technologii. Oczekujemy przedsiębiorczości i determinacji, a w zamian oferujemy bardzo partnerskie środowisko pracy, intensywny plan rozwoju i certyfikacji oraz bardzo dużą
swobodę w działaniu – podsumowuje Michał Paprocki, Wiceprezes
Zarządu ING Services Polska.
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„Get IT right”
– Akademia Testowa
Firma Lufthansa Systems Poland, dostawca zaawansowanych rozwiązań
informatycznych i usług dla branży lotniczej, logistycznej oraz finansowej
stworzyła innowacyjny program szkolenia testerów oprogramowania.

JAK ZOSTAŁEM
TESTEREM?

CHRISTOPH Ramel

Lufthansa Systems Way

by Łukasz Ź.

Test Consultant w Lufthansa Systems Poland, koordynator
programu Akademii Testowej

INSPIRUJĄCY PRZYPADEK AKADEMII TESTOWEJ
„Akademia Testowa to kompleksowy program, który składa się z
dwóch głównych części. Pierwszy, miesięczny etap obejmuje szereg
szkoleń i wykładów dotyczących teorii testowania, obszaru aeronautyki, manualnego tworzenia przypadków testowych oraz automatyzacji testów na wybranej aplikacji” – opowiada Christoph Ramel, koordynator projektu Akademia Testowa Lufthansa Systems Poland.
Po pierwszym etapie następuje egzamin celem weryfikacji zdobytej
wiedzy oraz umiejętności. Drugi etap trwa dwa miesiące, obejmuje
dalsze szkolenia oraz część praktyczną, na którą składa się uczestnictwo w projektach realizowanych przez Zespół Testowy.
Głównym celem Akademii Testowej jest umożliwienie jej
uczestnikom zdobycia oraz poszerzenia wiedzy
na temat tak rozległej części procesu wytwarzania oprogramowania, jaką jest testowanie. „Warto podkreślić, iż na wielu
kierunkach technicznych (nie tylko
związanych z IT) studenci poznają
podstawy programowania w popularnych językach (jak Java, C++
czy Python). Z kolei testowaniu
oprogramowania poświęcana jest

„Czas Akademii był pracowity, lecz przyjemny.
Sporo się nauczyłem i mam perspektywę
rozwoju na przyszłość. Mogę tylko powiedzieć:
Dzięki Akademio!”.
– Tomasz Hirsch,
uczestnik tegorocznej edycji Akademii,
obecnie pracuje jako Młodszy Inżynier Testów
w Lufthansa Systems Poland

Wysłałem aplikację
do Lufthansa System
Poland

Zostałem zaproszony
na rozmowę i tak
zaczęła się przygoda

Był też czas na
integrację :)

Poznaliśmy wiele
technologii

Wspólnie stworzyliśmy
nasze dzieło – framework
do pierwszych
poważnych zadań

Przedstawiliśmy
go naszym kolegom
z Lufthansy

Wykłady o testowaniu
i lotnictwie
były ciekawe.

Potem zaczęliśmy
programować oraz
tworzyć pierwsze testy

Udało się!
Zostaliśmy
testerami!
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CZY WIESZ, ŻE…
W Lufthansa Systems Poland
wykorzystujemy między innymi takie
metody zarządzania projektami jak:
 SCRUM
 KANBAN
 RUP
 PMI (waterfall)

zaskakująco mała część czasu – podczas
gdy specjalizacja ta jest jak najbardziej
pożądana. Wystarczy spojrzeć na potrzeby firm informatycznych oraz rosnącą
ilość ogłoszeń rekrutacyjnych” – zaznacza
Christoph Ramel.

POSZUKIWANY, POSZUKIWANA...

Q LIKE QUALITY
Over 70 000 tests executions
Over 16 500 automated test cases
Over 41 000 manual test cases
Over 6 000 bugs found
Over 11 000 new test cases
100 professional testers
3 test consultants
1 test architect
1 test laboratory
0 tolerance for errors

„Akademia Testowa Lufthansa Systems Poland adresowana jest do studentów ostatnich lat studiów oraz
absolwentów kierunków informatycznych, matematycznych, techJAK ZOSTAĆ TESTEREM?
nicznych i pokrewnych. Warto dodać, że kierunek wykształcenia nie
Wymagania, jakie stawiamy kandydatom, to przede wszystkim podjest jedynym determinantem umożliwiającym udział w Akademii
stawowe umiejętności programistyczne (preferowane języki to Java,
Testowej. Jesteśmy firmą ceniącą w ludziach chęć rozwoju oraz zaC++, Python) oraz komunikatywna znajomość języka angielskiego.
angażowanie, jak również osobiste predyspozycje uczestnika, wśród
Istotna jest także zdolność analitycznego myślenia, umiejętność rozktórych należy podkreślić umiejętność analitycznego myślenia oraz
wiązywania złożonych problemów, samodzielność i odpowiedzialdociekliwość. Osoby mające solidne podstawy zdobywane samoność w procesie realizacji zadań. Ponadto ważne są dla nas takie cechy
dzielnie, w indywidualnym toku nauki oraz zmotywowane do pracy,
jak sumienność i zaangażowanie w wykonywaną pracę oraz umiejętmają również szansę dołączenia do naszego zespołu testerskiego.
ność pracy w zespole. Z satysfakcją należy podkreślić, iż z roku na rok
Dlatego właśnie wśród tegorocznych uczestrośnie ilość kandydatów zainteresowanych
ników Akademii znaleźli się absolwenci
przyjęciem do Akademii Testowej.
wielu różnych kierunków” – podsumowuje
Program jaki oferuje Lufthansa Systems
Dariusz Przywara, dyrektor Działu Projektów
Poland wyróżnia przede wszystkim możUdział w Akademii Testowej
Strategicznych w Lufthansa Systems Poland.
liwość wykorzystania informatyki i spedał mi świetne podstawy teorii
„W ramach Akademii Testowej uczestnik
cjalistycznego know-how w różnych
testowania – doświadczeni
ma szansę zdobyć wiedzę z zakresu testoobszarach biznesowych, ze szczególnym
pracownicy przekazali je nam
wania oprogramowania oraz automatyzacji
uwzględnieniem lotnictwa oraz logistyki.
testów, jak również poznać proces wytwaProgram Akademii Testowej jest ściśle zwiąw przystępny sposób. Później
rzania oprogramowania i świadczenia usług
zany z wartościami istotnymi dla Lufthansa
zostaliśmy wprowadzeni
informatycznych oraz poznać międzynaroSystems Poland, wśród których poczesne
w środowiska projektowe, co dało
dowe standardy pracy” – podkreśla Dariusz
miejsce zajmuje współpraca w zespole
Przywara. Dodatkowym motywatorem dla
i dzielenie się wiedzą. Możliwość pracy
nam okazję do wykorzystania
uczestników Akademii jest możliwość udziaz doświadczonymi ekspertami z pewnością
tej wiedzy. Pojawiały się również
łu w interesujących projektach informatyczułatwia osobom rozpoczynającym karierę
nowe problemy i wyzwania,
nych oraz szansa na rozpoczęcie kariery zazawodową poznanie specyfiki pracy w mięwodowej w firmie Lufthansa Systems, z któdzynarodowych zespołach realiktóre pokazały nam, że sama
rej dotychczas skorzystało ponad
zujących kompleksowe
teoria to nie wszystko.
90% jej absolwentów.
projekty i usługi.

Ponadto Akademia była okazją
do nawiązania bardzo ciekawych
znajomości.
– Zuzanna Nowacka,
obecnie pracuje jako Młodszy Inżynier Testów
w Lufthansa Systems Poland
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6(świadomie
kroków
do
zaplanowanej)
kariery
Czas studiowania można porównać do szwedzkiego stołu – ile z niego wyniesiesz zależy
wyłącznie od Ciebie. Nie wszystkim z nas na akademickiej uczcie smakują te same potrawy,
ale jedno jest pewne: studia mają olbrzymi wpływ na przyszłość każdego.

KONRAD Derda
Mam 22 lata i od niemal roku pracuję jako Junior
Software Engineer w firmie Mobica. Jednocześnie
studiuję teleinformatykę. Interesuje się współpracą
między oprogramowaniem a sprzętem i technikami
optymalizacji kodu.

Z

dobyta wiedza, otaczający nas ludzie czy wreszcie klimat przestrzeni akademickiej – to niewątpliwie kształtuje. Jednak prędzej
czy późnej pojawi się pytanie: czy wybrany kierunek zadecyduje o całym naszym przyszłym życiu? Nie musisz zdawać się na ślepy los i już
w trakcie studiów możesz świadomie pokierować swoją karierą.

ZDOBYWAJ (PRAKTYCZNĄ) WIEDZĘ
Program studiów informatycznych nie jest w stanie przygotować swoich studentów w dostateczny sposób do wejścia na rynek pracy. Na
uczelni nauczysz się podstaw każdego z najpopularniejszych języków
programowania, ale żeby zostać prawdziwym specjalistą potrzebne
jest doświadczenie. Na szczęście programiści są w komfortowej sytuacji, bo wiedzę praktyczną mogą zdobyć samodzielnie – potrzebna jest tylko motywacja. Korzystając z Internetu, ze swojego pokoju
w akademiku, możesz uczyć się kolejnych języków programowania,
poznawać paradygmaty, czy wzorce projektowe. Wiele z najlepszych
uczelni technicznych na świecie oferuje praktyczne kursy prowadzone online i udostępnia materiały z konferencji technicznych całkowicie
za darmo. Wiedzę mamy niemal podaną na talerzu – warto to wykorzystać. Jest jednak pewna granica, za którą teoria, nawet w najlepszym i najbardziej praktycznym wydaniu, przestaje wystarczać. To jest
najpewniej ten moment, w którym zaczniesz pisać swoje pierwsze

programy. Taka proaktywność i zaangażowanie zaprocentuje już na
pierwszej rozmowie kwalifikacyjnej (rekruter na pewno chętnie posłucha o twojej samodzielnie przygotowanej aplikacji), a zdobyta wiedza
przyda się w pracy nad pierwszym, komercyjnym projektem.

BĄDŹ AKTYWNY
Mając status studenta, masz okazję aktywnie działać w różnych organizacjach studenckich np. w kołach naukowych. Są to miejsca, które
zrzeszają prawdziwych pasjonatów dając im przestrzeń do dyskusji.
W kole możesz dyskutować i dzielić się swoimi pomysłami, a nawet
wcielać w życie konkretne projekty (najlepsze często korzystają ze
wsparcia finansowego). Cenny będzie też udział w konferencjach naukowych, gdzie możesz pokazać wyniki przeprowadzonych badań
i zrealizowanych projektów. Chciałbyś mieć realny wpływ na życie
swojego wydziału? Działaj w samorządach studenckich. To tam masz
okazję pokazać, że Twój głos ma znaczenie, np. zasiadając z nauczycielami akademickimi przy jednym stole w trakcie obrad rady wydziałowej.

KORZYSTAJ ZE WSPÓŁPRACY UCZELNI
Z BIZNESEM
Firmy IT bardzo chętnie współpracują z uczelniami, bo przynosi to
obopólne korzyści. Z jednej strony informacja z rynku pracy pozwala
uczelniom lepiej dostosować program studiów (czyli zwiększyć atrakcyjność absolwentów na rynku pracy), z drugiej strony studenci mają
większe szanse na dostanie się na wymarzony staż. W ramach takiej
współpracy firmy często organizują szkolenia i warsztaty. W czasie
tych zajęć studenci mogą porozmawiać z wieloletnimi praktykami,
często ekspertami w swoich dziedzinach oraz dowiedzieć się jakie
rozwiązania są stosowane w projektach biznesowych. Świadomość
tego, z jakimi wyzwaniami będziesz mieć do czynienia w pracy bardzo
pomaga wybrać i skoncentrować się na nauce najważniejszych rzeczy.

RYNEK PRACY

PRACUJ W IT

WYGRAJ KONKURS
Wiele konkursów IT, zarówno krajowych jak i międzynarodowych
organizowanych jest wyłącznie dla studentów. Zawody obejmują różne zagadnienia – programowanie systemów wbudowanych,
pisanie aplikacji mobilnych, tworzenie gier, projektowanie sprzętu,
czy zarządzanie projektami – a to tylko niektóre z nich. Warto powalczyć o lepszy start na rynku, a przy tym i o wartościowe nagrody
rzeczowe. W końcu konkurs to dla organizatorów najlepsza okazja na
wyłowienie potencjalnych pracowników. Wygrana lub wyróżnienie
w konkursie programistycznym to cenny punkt w CV, ale też szansa
wykazania się praktycznymi umiejętnościami i zmierzenia z samym
sobą.

pełnisz szybko, jednak jeśli jesteś chorobliwie nieśmiały i nie lubisz
pracować w grupie możesz napotkać trudności już po rozpoczęciu
pracy. Znacznie łatwiej jest wytrenować swoją komunikatywność
współpracując z rówieśnikami, a wierz mi – jeśli raz się przełamiesz
potem będzie już tylko łatwiej. Za jakiś czas współpraca z kolegami
z projektu lub klientem nie sprawi ci żadnych problemów.

WYBIERZ WARTOŚCIOWE PRAKTYKI
Każdy program studiów wymaga odrobienia praktyk. Możesz wtedy
“odbębnić” praktykę, byle tylko zdobyć zaliczenie w indeksie, a możesz też wziąć sprawy w swoje ręce, solidnie popracować i zdobyć
pierwsze doświadczenie. Żadna teoria nie zastąpi możliwości wykazania się umiejętnościami na realnym poligonie codziennych zadań.
Pomimo braku doświadczenia komercyjnego, czy specjalistycznej wiedzy możesz być wartościowym członkiem zespołu. Pokaż
jak szybko adaptujesz się do nowego środowiska, jak radzisz sobie
z problemami i jak szybko uczysz się rzeczy, z którymi wcześniej nie
miałeś styczności. Świeże spojrzenie i otwarty umysł mogą stanowić Twoją najmocniejszą stronę. Śmiało przedstawiaj swoje pomysły
i broń swojego zdania. Jest to Twój czas i jeśli odpowiednio go wykorzystasz masz duże szansę na ciekawą propozycję po zakończeniu
praktyk.

PODSUMOWUJĄC: KIEDY ROZPOCZĄĆ
PRACĘ?
Niektóre osoby decydują się rozpocząć pracę w zawodzie jeszcze przed ukończeniem studiów. Wydaję się, że ciężko jest to pogodzić, ale to tylko złudzenie. Masz szansę zacząć od niepełnego
etatu, aby mieć jeszcze czas na naukę. Możesz też postarać się
o elastyczne godziny pracy, co pozwoli Ci, np. wyskoczyć w środku dnia na ważne zajęcia laboratoryjne, czy egzamin. Niezależnie
od formy, im wcześniej zaczniesz pracę tym prędzej osiągniesz
niezależność finansową, a przecież to też jest ważne. Dzięki temu
kiedy ukończysz studia będziesz mieć bardzo cenne doświadczenie zawodowe, co uczyni Cię o wiele bardziej konkurencyjnym na rynku pracy względem pozostałych studentów. Przełoży
się to nie tylko na ilość, ale też na jakość propozycji zawodowych
w przyszłości.

ZWRÓĆ UWAGĘ NA KOMUNIKACJĘ
Studia to niepowtarzalny czas, który może posłużyć za trening umiejętności miękkich. Pamiętasz jak dogadywałeś się z kolegami w grupie?
Jakie miałeś obowiązki i na co zwracałeś uwagę? Właśnie dzięki taki sytuacjom dowiesz się, czy wolisz wywiązywać się z przydzielonych zadań, czy zarządzać pracą innych osób. Może okazać się, że masz zadatki
na świetnego managera. Specjaliści ds. HR pewnie szybko zauważą
Twoje predyspozycje i zaproponują awans. Na szczeście dla zapalonych
koderów, zadania managerskie nie muszą wiązać się z rezygnacją z programowania. W firmach, które cenią swoich pracowników i mają nowoczesny system zarządzania, pogodzenie tych obowiązków jest możliwe.
Umiejętności komunikacyjne są równie ważne jak solidna wiedza, czy
znajomość języka obcego. Braki w doświadczeniu zawodowym uzu-
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Grupa Kapitałowa ACTION S.A.

DOŁĄCZ DO GRUPY!
O Grupie

Łącz Innowacje z Pasją!

Grupa Kapitałowa ACTION to grupa spółek handlowych
o ugruntowanej pozycji na rynku. Lider grupy ACTION S.A.
to jeden z największych dystrybutorów IT/RTV/AGD
w Europie Środkowo-Wschodniej, producent ActiveJet,
Actis, Actina. Siłę grupy tworzą m.in.: sieć salonów komputerowych SFERIS, producent gier mobilnych ACTION GAMES
LAB a także portal i sklep dla graczy GRAM.PL. ACTION wychodzi za granice Polski, w Niemczech rozwija spółkę handlową ACTION EUROPE, a plany sięgają jeszcze dalej...

ACTION GAMES LAB jest firmą produkującą gry na urządzenia mobilne. Nasz główny cel – stworzenie mobilnej doskonałości w świecie gier. Szukamy: Programistów, Animatorów,
Grafików, Kierowników Projektu. Od kandydatów oczekujemy
m.in.: znajomości środowiska Unity, Adobe Photoshop,
Adobe After Effects, wiedzy z zakresu UI/UX, zainteresowania grami komputerowymi/mobilnymi. Aplikuj
i twórz z nami nowy świat!

Sprzedaż IT
Od 25 lat współpracujemy z ponad 250 producentami
z branży IT/RTV/AGD. Jako grupa handlowa szukamy osób
o kompetencjach sprzedażowych, zdolnych, kreatywnych, przedsiębiorczych, otwartych na zmiany, z silną
determinacją w dążeniu do celu. Niekoniecznie z dyplomem, koniecznie z pasją! Znających angielski, niemiecki.
Poszukujemy: Asystent, Handlowiec, Junior Product Manager,
Specjalista ds. eksportu, Magazynier.

Polska
TOP100

Idealny Pracodawca
Według studentów w 2014 r.

Co wyróżnia naszą Grupę
AWANSUJ W ACTION: nie ma sformalizowanej ścieżki kariery,
liczy się kreatywność i zaangażowanie.
DZIAŁAJ MIĘDZYNARODOWO Z ACTION: możliwość międzynarodowej współpracy z Klientami z różnych zakątków
świata lub podjęcia pracy w ACTION Europe w Niemczech.
UPRAWIAJ SPORT Z ACTION: wszechobecny duch sportowy – udział w imprezach sportowych, sala squash’a oraz siłownia na terenie firmy, dostęp do karty Multisport.
ROZWIJAJ SIĘ Z ACTION: posiadamy bogatą ofertę szkoleń
miękkich, twardych oraz językowych.
BAW SIĘ Z ACTION: biznes to relacje. Lubimy razem pracować,
ale i bawić się. Organizujemy wiele imprez dla Pracowników
i Klientów.

Dołącz do nas na Facebooku www.facebook.com/karierawaction
Dowiedz się więcej na www.action.pl, www.gram.pl, www.sferis.pl oraz actiongameslab.com
ul. Dawidowska 10, Zamienie 05-500 Piaseczno; mail: rekrutacja@action.pl; tel. 22 332 15 78
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Sprawdź nas. Czekamy na Ciebie!
Do naszego zespołu najczęściej poszukujemy:
 Testerów oprogramowania
Programistów JAVA i .NET
 Konsultantów service desk
 Administratorów
 Analityków
 Praktykantów


Co wyróżnia naszą firmę?
Wyróżnia nas atmosfera otwartości, dialogu i innowacyjności.
Fajnie się z nami pracuje! Ducha i atmosferę pracy odzwierciedlają nasze wartości: Otwartość, Solidność, Odpowiedzialność
i Wzajemny Szacunek. Wiemy jak ważna jest pasja w pracy
i poza nią – tworzymy dobre środowisko dla sportowych pasjonatów. Nasi pracownicy wybitnie cenią sobie atmosferę pracy
w Atenie, mamy po prostu dobry klimat.

Kim jesteśmy?
Jesteśmy liderem wśród dostawców rozwiązań IT dla ubezpieczeń. Projektujemy, wdrażamy i integrujemy rozwiązania
z zakresów back i front – office, middleware oraz business intelligence. Wypracowaliśmy własną metodologię współpracy
z klientem – potrafimy rozpoznawać, nazywać i rozumieć procesy biznesowe. Naszym celem jest dostarczanie najwyższej
jakości produktów informatycznych w świecie ubezpieczeń.
Zatrudniamy 450 pracowników w siedzibie w Sopocie oraz
w oddziale w Warszawie.

Kogo szukamy?
Specjalistów, którzy łączą informatyczną wiedzę i umiejętności
z otwartością na potrzeby biznesowe klienta. W naszym zespole liczy się zdolność do widzenia roli systemów informatycznych w szerokim kontekście: korzyści dla naszego klienta oraz
dla ostatecznych użytkowników. Od pracowników oczekujemy
nastawienia na ciągły rozwój. Gwarantujemy im ambitne zawodowe wyzwania. Mamy propozycje zarówno dla doświadczonych specjalistów, jak i utalentowanych praktykantów, którzy dopiero rozpoczynają karierę.

atena.pl

Rozwój i kariera
Dbamy o rozwój oferując możliwość podnoszenia kwalifikacji
poprzez szkolenia, egzaminy, certyfikacje, programy rozwojowe i udział w konferencjach branżowych. Wytyczamy jasne
i zrozumiałe ścieżki kariery. Zapraszamy do współprowadzenia
bloga technologicznego Ateny. Dajemy możliwość przeprowadzenia wykładów lub warsztatów na jednej z zaprzyjaźnionych uczelni wyższych. Organizujemy dla naszych pracowników ciekawe wydarzenia sportowe. Można z nami biegać czy
uczestniczyć w imprezach rowerowych. Mamy w swoich szeregach nie tylko pasjonatów swojej branży, ale też pasjonatów
sportu. Organizujemy dla dzieci naszych pracowników kolonie
letnie i ferie zimowe. Bawimy się wspólnie na imprezach rodzinnych.

Projekty i technologie
Realizujemy duże i ambitne projekty dla poważnych graczy na
rynku. Dostarczamy rozwiązania dedykowane przede wszystkim branży ubezpieczeniowej. Skupiamy klientów z różnych
segmentów rynku ubezpieczeniowego. Wśród naszych klientów są towarzystwa ubezpieczeń z pierwszej piątki. Pracujemy
w Oracle, Java,.Net, HTML 5, MS SQL, stosujemy metodykę ITIL.
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SAP Consultant

IAM
Engineer
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Java Developer

Security Engineer
Network Tooling Engineer

Citrix Engineer

Windows Tooling
Administrator

IT Specialist

Tester

Linux Administrator

Cloud vBlock
Administrator

Network Operator
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System
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Application Packaging Engineer

Atos – this is IT
Kim jesteśmy?

Co wyróżnia naszą firmę?

Atos jest międzynarodowym liderem w branży usług informatycznych. Zatrudniamy 93 tysiące pracowników w 72 krajach. W Polsce działamy od 2000 roku. W naszych biurach
w Bydgoszczy, Wrocławiu, Warszawie, Gdańsku, Toruniu, Łodzi
i Krakowie pracuje ponad 4000 osób. Oferujemy usługi zarządzania infrastrukturą IT, integrację systemów informatycznych,
outsourcing i doradztwo. Atos jest wyłącznym światowym
partnerem IT Igrzysk Olimpijskich i Paraolimpijskich.

Ludzie i atmosfera, którą tworzą. To dzięki wspaniałym specjalistom i ciekawym osobowościom świadczymy najwyższej klasy
usługi IT. Dlatego inwestujemy w rozwój pracowników, zapewniamy im przyjazne środowisko pracy oraz stabilność finansową. Gwarantujemy pakiet świadczeń socjalnych, w tym m.in.
możliwość pracy zdalnej, dodatkowe ubezpieczenie, opiekę
medyczną, pakiet relokacyjny, czy dofinansowanie do sportu
i rekreacji.

Kogo szukamy?

Rozwój i kariera

Mile widziani są zarówno doświadczeni kandydaci, jak i świeżo
upieczeni absolwenci. Szukamy osób, które znają języki obce
i chcą się rozwijać w branży IT, w obszarach takich jak: cloud,
security, help desk, business intelligence, Java, Microsoft, testowanie oprogramowania, zarządzanie sieciami, serwerami,
aplikacjami oraz projektami.

Dzięki oferowanym szkoleniom oraz pracy przy ciekawych
projektach, nasi pracownicy nieustannie rozwijają swoje umiejętności i zdobywają nowe kompetencje. Niezależnie od zajmowanego stanowiska mają dostęp do szkoleń technicznych,
językowych oraz z zakresu kompetencji miękkich. Osoby ambitne i zaangażowane mają możliwość uczestnictwa w międzynarodowych programach rozwoju talentów.

Projekty i technologie
Kompleksowy zakres świadczonych usług IT sprawia, że pracujemy na szerokim spektrum technologii. Realizujemy strategiczne projekty zarówno dla klientów z Polski, jak i spoza kraju.
Strategia firmy obejmuje dalszy, intensywny rozwój. W latach
2015-2016 zatrudnimy kolejne 500 osób w Bydgoszczy oraz ok.
300 osób we Wrocławiu. Jest to wynik realizacji założonych projektów – w Bydgoszczy rozwoju Centrum Wsparcia Procesów
IT oraz obszaru Cloud i Security, we Wrocławiu zaś rozbudowy
struktur Global Delivery Center Europe.

Aplikuj on-line: kariera.pl.atos.net
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This is IT
Kilka słów o nas

Dlaczego warto z nami pracować?

Siłą Hypermedia są ludzie – pozytywnie zakręceni specjaliści!
Jesteśmy zgranym zespołem specjalizującym się w technologii i marketingu. Stanowimy fundament grupy Dentsu Aegis
Network, która oferuje dostęp do nowoczesnych narzędzi zintegrowanej komunikacji marketingowej. Wyróżniamy się kompleksowym procesem tworzenia i implementacji stron WWW,
aplikacji mobilnych, ale także tworzeniem kampanii kreatywnych. Pomożemy Ci rozwijać się w wybranym przez Ciebie kierunku – tylko daj nam znać, co Cię kręci!

 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 ;)

Jakich ludzi szukamy?
Przede wszystkim takich, którzy chcą: uczyć się, rozwijać, robić
fajne i innowacyjne rzeczy oraz mieć satysfakcję ze swojej pracy.
Obecnie najbardziej poszukujemy specjalistów z kompetencjami do programowania w językach C#, PHP, Javascript, HTML, CSS,
SQL 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, elastyczność, współpraca, pionierskość, odpowiedzialność.

Siedziba główna
ul. Czerska 12, 00-732 Warszawa

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

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

Kontakt
kariera@hypermedia.pl
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Bądź sobą – pracuj w Eurocash
O nas

W liczbach

Eurocash to przede wszystkim ludzie, którzy każdego dnia pracują na wspólny sukces. W dziale IT naszej firmy, która zajmuje
się hurtową dystrybucją szybko zbywalnych produktów FMCG,
ponad 150 osób realizuje zadania, wśród których każdy znajdzie
coś dla siebie.
Stawiamy przede wszystkim na rozwój pracowników. Osoby
rozpoczynające swoją przygodę z IT otrzymują realne szanse na
wyspecjalizowanie się w interesującym je obszarze. Realizujemy
ambitne zadania, które dają satysfakcję i sprzyjają podążaniu
wyznaczonymi ścieżkami kariery. To nie są puste słowa – spójrz
poniżej, w jaki sposób nasi pracownicy wchodzą na coraz wyższe
poziomy kariery.

Ścieżki kariery

8. CO DO WIELKOŚCI

NOTOWANI W INDEKSIE

FIRMA W POLSCE

WIG-20

11.000 PRACOWNIKÓW

150 OSÓB W DZIALE IT

Kogo szukamy
Dział IT w Eurocash wykorzystuje dobre praktyki ITIL, a zespoły
podzielone są na poszczególne linie wsparcia. Dzięki temu zatrudnienie znajdą tu zarówno osoby rozpoczynające swoją karierę w IT, jak i wykwalifikowani specjaliści posiadający wieloletnie doświadczenie. Pracownicy zaznajomieni z technologiami
SAP, Microsoft, Cisco, Oracle, ECM oraz wieloma innymi mają
możliwość dołączenia do naszego działu IT i wykazania się posiadanymi umiejętnościami.

Michał
Dawid
Kierownik Sekcji IT
Sekcja Hardware
01.2016

Jakub

Koordynator Sekcji IT
Sekcja Hardware
01.2015

Starszy Specjalista IT
Administrator Systemów
Sekcja Systemów
11.2013

Specjalista IT
Helpdesk
02.2014
Młodszy Specjalista IT
Helpdesk
02.2013

www.kariera.eurocash.pl

Specjalista IT
Sekcja Terenowa
12.2012

Specjalista IT
Administrator Systemów
Sekcja Systemów
09.2015

Projekt rozwoju systemu
obsługi zgłoszeń
Helpdesk
Młodszy Specjalista IT
Helpdesk
09.2013

Gotowy na zmianę?
Poleć się do pracy w GFT!
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Znajdź coś dla siebie na gtf.com/kariera

#ITConsulting #SoftwareDevelopment
#Agile #Java #JavaScript #BankingSector
#TDD #12countries #4000employees
#32offices #Lodz #Poznan #Warsaw

Oprogramowanie z Polski na Wall Street
GFT Polska

Praca w GFT Polska

GFT to międzynarodowa firma IT. Tworzymy oprogramowanie dla 10 największych banków inwestycyjnych na
świecie. W naszych biurach w Łodzi, Poznaniu i Warszawie
zatrudniamy ponad pół tysiąca osób. W 32 biurach ulokowanych w 12 krajach, zatrudniamy ponad 4000 konsultantów IT.
Jesteśmy firmą notowaną na giełdzie we Frankfurcie (Prime
Standard). Z naszego oprogramowania korzystają klienci Wall
Street i londyńskiego „City”.

Praca w GFT Polska to praca z ekspertami w zakresie technologii i mechanizmów rynków kapitałowych. Oferujemy pracę
w międzynarodowych projektach IT dla programistów Java,
JavaScript, .NET, Testerów Oprogramowania, Inżynierów
Wsparcia Aplikacji, Kierowników Projektów oraz możliwość
awansu pionowego i poziomego. Praca w GFT to również
świetne eventy, regularna integracja, strefy wypoczynkowe/game rooms w biurach. Polecamy też pyszną kawę,
świeże owoce i codzienną prasówkę.

Projekty

Podzielimy się wiedzą

Dostarczamy systemy giełdowe, tradingowe oraz systemy do zarządzania ryzykiem finansowym. Pomagamy bankom w cyfrowej
transformacji ich biznesu oraz w przeprowadzeniu zmian w obliczu nowych regulacji rynkowych. Jakość, niezawodność, wydajność oraz szybkość przetwarzania danych to standardowe
wymagania naszych systemów. Stawiamy na zwinne podejście
przy tworzeniu oprogramowania (Scrum). Wprowadziliśmy też
własny proces projektowania UX (User Experience).

Konkurs programistyczny DigITal Banking
– wygraj 30 000 zł!
„DigITal Banking” to konkurs programistyczny skoncentrowany na ciekawych technologicznych rozwiązaniach i zdobywaniu nowej wiedzy! Przyjmujemy zgłoszenia indywidualne
i zespołowe. Zadaniem jest zaproponowanie i przygotowanie
rozwiązania, dla postawionego przez GFT problemu, zarówno w aspekcie technologicznym, jak i domenowym. Autorzy
trzech wybranych projektów, oprócz nagród pieniężnych
o łącznej wartości 40 000 zł, otrzymają możliwość udziału
w gali finałowej międzynarodowego konkursu GFT dla start-upów – CODE_n oraz konkursu dla osób indywidualnych
– DigITal Banking. Finał obu konkursów odbędzie się we
wrześniu 2016 roku w Niemczech. Weź udział, sprawdź się
i wygraj nagrodę główną – 30 000 zł! Startujemy już w maju!

recruitmentpoland@gft.com

Szkolenia techniczne, miękkie i biznesowe, certyfikacje techniczne, kursy języka angielskiego, consultancy skills, programy rozwoju kompetencji dla liderów zespołów, konferencje
branżowe czy studia podyplomowe to punkt wyjściowy do
podnoszenia swoich umiejętności. Program Mentorski łączy te
elementy w spójną całość. Zachęcamy do dzielenia się wiedzą w naszej firmie, ale również na zewnątrz, poprzez wsparcie
społeczności IT, grup studenckich oraz ogólnopolskich konferencji branżowych. Stwarzamy pracownikom przestrzeń do
rozwoju, współpracy i integracji.

Znasz programistę?
Poleć go nam
i zgarnij 8000 zł!

Sprawdź
aktualne
oferty:

Dowiedz się więcej na
gft.com/polecaj

gft.com/kariera

facebook.com/GFTPolska
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Jobs are waiting for you.
Gates are open
Kim jesteśmy?

Rozwój i kariera

Jesteśmy młodym zespołem, w którym pracuje w sumie 87
osób. Pod swoimi skrzydłami skupiamy IT, Studio Graficzne
a także zespoły developerskie, z których 9 pracuje w Scrumie.
Mamy też oddzielny zespół Scrum Masterów, którzy dbają o to,
żeby wszystkie projekty realizowane były u nas zgodnie z tym
frameworkiem. Pracujemy w biurze w centrum Warszawy,
w okolicy 2 linii metra i kolejki – na Prostej 51.

Rozwój i jasna ścieżka kariery są dla nas bardzo ważne. Mamy
zespołowe budżety na działania rozwojowe, dlatego oprócz
szkoleń wewnętrznych wysyłamy naszych pracowników na
szkolenia i konferencje zewnętrzne. Zapraszamy również ekspertów zewnętrznych do nas.

Kogo szukamy?
Przede wszystkim ludzi z pasją, którzy lubią to, co robią i chcą
rozwijać się w IT. Do naszego zespołu rekrutujemy stażystów
(nabór rozpoczynamy latem; rekrutujemy od 3 do 5 osób).
Najlepszych – zatrudniamy. Oprócz stażystów pracę znajdą u nas
m.in.: .NETowcy, projektanci i programiści mobilni z praktycznym
doświadczeniem. Jeśli zrobiłeś/aś chociaż jedną aplikację webową lub na smartphony – wyślij nam swoje CV – chętnie Cię
poznamy ☺ (agata.dzierlinska@pracuj.pl). Zaproponujemy Ci
Umowę o pracę, ale jesteśmy otwarci także na B2B.
Rekrutacja u nas składa się z 2 etapów (sprawdzamy: wiedzę
merytoryczną, motywację do pracy i umiejętności interpersonalne), na których spotkacie Agatę – naszą IT rekruterkę i menadżera danego zespołu.

Projekty i technologie
U nas można pracować zarówno przy rozwoju Pracuj.pl, eRecruitera oraz systemów wewnętrznych. Mamy: 2 centra hostingowe, 100 serwerów, kilkadziesiąt aplikacji i baz danych.
Jeśli chodzi o technologie, to korzystamy z wielu. Zerknij, może
znajdziesz coś, co nas połączy:
C#, Javascript, MSSQL, PosgreSQL, MySQL, MongoDB, RabbitMQ,
RavenDB, Hadoop, Flume, Hive, MVC, AngularJS, JQuery,
Ninject, Castle Windsor, Entity Framework, NHibernate, GIthub,
TFS, SVN, GIT, CCNET, Octopus Deploy, RedGate Deployment
Manager, SSIS, N-Tier, Cloud, Visual Studio, WinRT, REST, C++, CX,
Blend, UWP, MVVM, TeamCity, SonarQube, MS SQL.
Wyślij nam swoje CV, a być może już niedługo dołączysz do
naszego zespołu! ☺

Co wyróżnia nasza firmę?
Zapytaliśmy o to niedawno naszych kolegów z zespołu. Dwie
z odpowiedzi trafiają w samo sedno: pracując w Grupie Pracuj
„nie będziesz płakać w piątek na piwie” i „nie pożremy Twojej duszy” ;) A tak na serio, to cenimy sobie autonomię (mamy wpływ
na to, co robimy) i możliwość pracy zdalnej (2 dni w miesiącu).
Lubimy różnorodność i dbamy o dobrą atmosferę.
W wolnych chwilach gramy na ukulele i w piłkę nożną (bardzo
lubimy nasze piłkarzyki ;). Lubimy też nasze wyjazdy i wspólne
wyjścia po pracy ☺

Oferty pracy znajdziesz na: www.grupapracuj.pl i pracuj.pl
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What will you make with IBM?

IBM Client Innovation Center
Wrocław & Katowice
About us
It’s been six years since we first started our cooperation in
Wrocław. During this time so many things changed. We grew,
we developed, we matured. Look at us now – we are one of
the largest corporations in Wrocław and Katowice. The simple
conclusion is… we are still growing and would like to invite you
to be a part of this growth.

Who are we looking for?
You know IT. How to set up new systems, integrate legacy applications and hardware, and fix it all when something goes
wrong. At the IBM Client Innovation Center located in Wrocław
and in Katowice you’ll have the chance to put your skills to work
helping our clients get the most out of their IT investment and
have a direct impact on our clients’ performance. You won’t
just be solving IT problems, you’ll be meeting business needs
through innovative IT solutions for global companies.
Katowice:
 Linux/Unix/AIX Specialist
 Widows Administrator
 DB2 Administrator
 Oracle Administrator
 Sharepoint Administrator
 Citrix Specialist
 Tivoli Specialist
 ISM (Maximo) Engineer
 Netcool Engineer
 WebSphere Specialist
 IT Specialist Entry Level
 IT Security Specialist Entry Level
 Project Manager
 Service Coordinator

Wrocław
 Linux/Unix/AIX Administrator
 Windows Administrator
 DB2 Specialist
 Oracle Administrator
 MS SQL Administrator
 Lotus Domino Administrator
 Middleware Administrator
 Mainframe Administrator
 Storage Administrator
 Backup & Recovery Administrator
 Network Specialist
 IT Security Specialist
 SAP Administrator
 IT Specialist Entry Level
 System Operation Specialist with French
 IT specialist with languages,
 Service Delivery Manager
 Technical Solution Manager

What do we offer you?
Standard package:
 Private Medical Centre package
 Insurance package
 Multisport Card
 Training and certifications
Additional Benefits:
 Home working
 Flexible working hours
 Events and trips
 Language classes
 Discounts – Good to be IBMer
 Cinema for IBMers
 Mentoring and coaching

What will you make with IBM?
Check out the current career possibilities on http://www.ibm.com/employment/pl/
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PRACUJ W IT

SZACUNEK
WSPÓŁPRACA
ZAANGAŻOWANIE

Postaw na swój rozwój i poznaj
z nami nową jakość pracy w IT !
Kim jesteśmy?

Co nas wyróżnia?

Od 15 lat dostarczamy dedykowane rozwiązania IT oraz świadczymy usługi doradcze, dla polskich i zagranicznych klientów
z branż: telekomunikacji, ubezpieczeń, bankowości, czy administracji publicznej. Specjalizujemy się w pracach nad portalami, aplikacjami front-end i back-end oraz integracji. Nasz zespół
tworzy 70 profesjonalistów, dla których liczy się rozwój, inicjatywa i współpraca.

 Potrafimy dzielić się swoją wiedzą i czerpać z doświadczenia
innych, stąd nie brakuje u nas szkoleń, warsztatów i certyfikacji.
 Mamy swoją filozofię pracy – jest nią AGILE. Uważamy, że
kilkuosobowe zespoły, sprinty, retrospekcje i transparentność całego procesu to gwarancja nie tylko efektywności,
ale i skuteczności działania.
 Pracujemy z najnowszymi i najbardziej pożądanymi
technologiami na rynku.
 Czerpiemy ogromną radość z tego, że nasi pracownicy lubią swoje miejsce pracy. Dbamy o nich zapewniając im małe
przyjemności, np. świeżą kawę z ekspresu, świeże owoce, czy pokój relaksu z piłkarzykami i hamakiem.
 A gdy dodamy do tego kafeteryjny system świadczeń czyli
pakiet benefitów, które wybiera sam pracownik oraz liczne integracje z fantastycznymi ludźmi, mamy zestaw idealny.

Kogo szukamy?
Ambitnych, komunikatywnych i chcących się rozwijać pasjonatów analizowania, kodowania i testowania. Osób, z którymi
wspólnie będziemy mogli realizować ambitne projekty, ale też
dobrze bawić podczas firmowych integracji. Jeśli masz w sobie
pasję do IT, możesz być pewien, że dobrze trafiłeś! Sprawdź nasze oferty na www.isolution.pl.

W jakich technologiach pracujemy?
Są to m.in.: Java EE, Angular JS, Spring Framework, ESB, Liferay,
Gulp, Vaadin, Hibernate, BPM, SOA.

ISOLUTION Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k., ul. Eustachego Tyszkiewicza 21, 01-157 Warszawa
tel.: 22 112 14 07, fax. 22 112 14 08, e-mail: rekrutacja@isolution.pl
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BREAKING THE WORLD’S
LANGUAGE BARRIERS
Kim jesteśmy?

Projekty

Pearson English Technologies, wcześniej znane jako IOKI, to
ponad stuosobowy dział IT zajmujący się tworzeniem platform
e-learningowych wspierających naukę języka angielskiego.
Jesteśmy częścią grupy Pearson – międzynarodowej organizacji z ponad 200-letnią historią, co daje nam możliwość pracy
nad produktami o globalnym zasięgu, jak i realnego kształtowania przyszłości edukacji na świecie.
Nasza firma mieści się w Poznaniu, w Centrum Zaawansowanych
Technologii Nobel Tower.

Specjalistów na stanowiska: Java Developer, PHP Developer,
DevOps Engineer, Front-End Developer, QA Specialist.
Praktykantów, którzy chcieliby zdobyć doświadczenie przy
tworzeniu aplikacji internetowych.

Rozwijamy aktualnie kilka projektów, które prowadzimy
w oparciu o metodykę Agile SCRUM. Największe z nich to:
• myenglishlab.com (nMEL) – dynamicznie rozwijająca się
platforma, z której korzysta ponad 1,2 miliona użytkowników
z całego świata. W zasobach nMEL znajdują się dziesiątki interaktywnych zeszytów ćwiczeń, w których rozwiązano już
ponad 100 milionów zadań domowych.
• NSE – innowacyjna platforma dla sieci szkół Wall Street
English. Poza materiałami e-learningowymi oraz komunikacją
uczeń–nauczyciel, platforma służy również do zarządzania
szkołami oraz oferuje rozbudowaną część społecznościową.
• Poptropica – nowy, wysoce interaktywny produkt dedykowany najmłodszym, wykorzystujący nowoczesne technologie i wzbogacony starannie dopracowaną warstwą graficzną. Nauka języka angielskiego obudowana jest animowaną
historią, której towarzyszy gra komputerowa.

Co nas wyróżnia?

Technologie

Przede wszystkim kreatywna atmosfera i energia start-upu połączona ze stabilizacją, jaką daje bycie częścią dużej, międzynarodowej korporacji. Zastanawiasz się, jak to możliwe?
Zapraszamy, przekonaj się osobiście!

Tworząc oprogramowanie, dostarczamy rozwiązania, które są
skalowalne i testowalne. Po stronie przeglądarki korzystamy
z frameworka Angular. Wykorzystujemy ES6, SASS, czerpiąc
równocześnie z możliwości, które daje HTML5. Podczas rozwoju produktu wpółpracujemy ściśle z zespołem UX – podczas
warsztatów lub codziennych spotkań. Oprogramowanie po
stronie serwerowej tworzone jest w językach PHP5 (Symfony),
Java (Spring), C# (.NET) oraz JavaScript (NodeJS). Programiści
współpracują przy użyciu narzędzi GIT i Gerrit. Wykorzystywane
są również narzędzia wspomagające Continuous Integration
oraz Continuous Delivery.

Kogo szukamy?

Always Learning
Always Learning – motto Pearsona towarzyszy nam w codziennej pracy. Stawiamy na rozwój, chętnie uczestniczymy
w licznych szkoleniach oraz konferencjach w kraju i za granicą.
Organizujemy firmowe wydarzenia (hakathony, liga mistrzów,
MeetIOKICon), nie zapominając o codziennych postępach –
systematycznie poszerzamy nasze umiejętności dzięki nowym
zadaniom i różnorodnym obowiązkom.

Aktualne oferty pracy i praktyk
znajdują się tutaj:

Jesteś zainteresowany współpracą? Napisz do nas: rekrutacja.ioki@pearson.com
Chcesz poznać nas lepiej? Zajrzyj tutaj: https://www.facebook.com/PearsonIOKI
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SŁUCHAĆ, TWORZYĆ, MIERZYĆ

O nas

Kogo szukamy?

POSSIBLE jest kreatywną agencją interaktywną, która dostarcza klientom idealnie dopasowane i korzystne rozwiązania.
Jako globalna firma łączymy ponad 1100 osób, które wierzą
w moc ludzi, idei i technologii. Nasza misja jest prosta – tworzyć najwyższej jakości rozwiązania, które przynoszą wymierne
korzyści. Do naszych usług należą m.in.: planowanie strategiczne, technologie eCommerce, analityka i optymalizacja, user
experience i design. Współpracujemy z Canonem, Bankiem
Millennium, RWE czy Grupą Lotos.

Międzynarodowe środowisko pracy oraz współpraca z globalnymi markami sprawiają, że znajomość języka angielskiego
w stopniu komunikatywnym jest dla nas kluczowa.
Stanowiska na jakie można do nas aplikować:
 Programista .NET ze znajomością C# i MVC
 Front-end Developer ze znajomością (X)HTML, CSS,
JavaScript
 Tester oprogramowania z certyfikatem ISTQB Foundation
 Web Designer z głową pełną pomysłów

Co możemy Ci zaoferować?

Aplikacje i platformy, na których pracujemy, to między innymi:
ASP.NET, Microsoft Azure, Amazon EC2, EPiServer, Sitecore, iOS,
Android, AIR, Surface, PHP.

Kreatywni, otwarci i odważni ludzie – to oni przede wszystkim
tworzą POSSIBLE, dlatego dbamy o nich z całych sił oferując
im dogodną formę współpracy (umowa o pracę/B2B), dofinansowanie do aktywności sportowych oraz prywatną opiekę medyczną. Zależy nam zarówno na przyjaznej atmosferze
w biurze, jak i poza nim, dlatego często integrujemy się „po
godzinach” na różnego rodzaju eventach czy imprezach.
Twój osobisty rozwój i kariera będą możliwe dzięki udziałowi
w ciekawych konferencjach i szkoleniach z obszaru IT. Dodatkowo
dajemy także możliwość certyfikacji Microsoft i Episerver.

Drogi Studencie!
Nawet jeżeli nie masz jeszcze dużego doświadczenia w branży,
ale wiesz, w którym kierunku chcesz się rozwijać, działasz aktywnie, uczysz się i tworzysz ciekawe projekty (nawet do tzw.
„szuflady”), koniecznie musisz nam je przedstawić. Szanujemy
ludzi z pasją i własną inicjatywą, dlatego chętnie pomagamy im
w rozwoju kariery!

POSSIBLE WORLDWIDE POLAND SP. Z O.O., SILESIA OFFICE CENTER, UL. KATOWICKA 47, 41-500 CHORZÓW
www.possible.com, e-mail: praca@possible.com
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Dzielimy się pracą!
Centrum Technologiczne Rossmanna to zespół 130 profesjonalistów z różnych dziedzin informatyki. Wśród nas
znajdziesz: programistów, analityków, administratorów,
wdrożeniowców, testerów oraz pracowników help desk.
Zapewniamy technologiczne wsparcie najważniejszym
procesom biznesowym w firmie będącej liderem rynku
kosmetycznego i drogeryjnego. Dołączenie do nas oznacza możliwość rozwijania swoich kompetencji, spotkania ciekawych ludzi i realizowania swoich pasji.

W Centrum Technologicznym Rossmanna
korzystamy z najnowszych technologii,
takich jak:









Netezza – najnowszy akcelerator baz danych
Qlikview – narzędzie BI in memory
SQL Server 2014 – rozwiązania in memory
Devexpress – ciekawe rozwiązania wspierające szybkość
tworzenia aplikacji
KnockoutJs – Framework Javascript
Typescript – Javascript przyszłości
HTML5, Less,.net, T-sql, Continous Integration, WebApi 2.0
Nowoczesne rozwiązania
wirtualizacyjne (VM Ware),
rozbudowane sieci
LAN/WAN

Czym zajmujemy się na co dzień?
 Rozwijamy własne systemy: ERP, CRM, magazynowy
 Obsługujemy skomplikowane procesy transportowe
i logistyczne
 Przetwarzamy wielomiliardowe wolumeny danych
(transakcyjnych, forecastowych, magazynowych)
 Tworzymy własne aplikacje WEB i mobilne
– IOS/Android/Windows
 Tworzymy zaawansowane systemy analizy statystycznej – SPSS

Drogerie Rossmann w Polsce
Rossmann jest liderem rynku drogeryjnego w Polsce. Codziennie
zakupy w naszych drogeriach robi 675 tys. Polaków. Pierwszy sklep
z naszym logo powstał w 1993 r. w Łodzi. 22 lata później świętowaliśmy otwarcie 1000-nej drogerii w warszawskich Złotych Trasach.
Dziś nasza firma to 1110 sklepów i blisko 15,5 tys. pracowników.
Kierujemy się zasadą: jak największy wybór artykułów w rozsądnych cenach. Oferujemy naszym Klientom 16 tys. produktów
polskich i zagranicznych (w sumie 800 marek). Rossmann firmuje
także 35 marek własnych. By zakupy były jeszcze prostsze, od lutego 2015 r. uruchomiliśmy sklep internetowy. Logując się na stronie
www.rossmann.pl można zamawiać ulubione produkty o dowolnej porze, bez potrzeby ruszania się z domu.

Szukasz pracy i chciałbyś rozwijać się w naszym Centrum Technologicznym?
Wejdź na: www.rossmann.pl/kariera i aplikuj!
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We make difference in people’s lives
Kim jesteśmy i czym się zajmujemy?
S3 Group bierze udział w tworzeniu najnowocześniejszych, wielokrotnie nagradzanych urządzeń służących ochronie zdrowia
pacjentów. Uczestniczymy w całym cyklu życia produktu: od
definicji, poprzez kompletowanie wymagań, tworzenie architektury 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 oprogramowanie dla międzynarodowych potentatów rynku farmaceutycznego, takich jak: Tunstall, Cochlear, Merck czy Philips, co
pozwala na dotarcie do rynków ponad 50 krajów.
Nasze rozwiązania stosują miliony 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 społecznościach. W ponad 100-osobowym zespole, zlokalizowanym we
Wrocławiu, istnieje możliwość efektywnej współpracy i nawiązania 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 projekcie. Nasze zintegrowane środowisko składa się z m.in. programistów, analityków, testerów... ale również pracowników
działów wsparcia.

Zachęcamy do poznania nas z bliska, poprzez uczestnictwo
w procesie rekrutacyjnym. Do zobaczenia!

Więcej informacji uzyskacie w naszym dziale HR: Cezary Bzymek
+48 71 3348 050, e-mail: cezary.bzymek@s3group.com
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Centrum Badawczo-Rozwojowe
O nas

Kariera i rozwój

Viessmann Research&Development Center we Wrocławiu,
to miejsce, w którym tworzymy innowacyjne rozwiązania IT.
Realizujemy i rozwijamy produkty dla Grupy Viessmann w zakresie oprogramowania i elektroniki. Rozwijamy się dynamicznie i zatrudniamy już ponad 60-ciu specjalistów z branży IT.

Ciągły rozwój i doskonalenie, to najważniejsze atrybuty naszego ośrodka R&D. Zależy nam, aby każdy z nas pracował z zadowoleniem i satysfakcją. Wspieramy naszych pracowników
w rozwijaniu własnych kompetencji, odpowiadamy na ich
potrzeby. Organizujemy szkolenia zewnętrzne, uczestniczymy
w konferencjach, a także organizujemy wewnętrzne cykle wymiany wiedzy. Chcemy, aby każdy pracownik znalazł najlepszą
dla siebie drogę rozwoju.

Dlaczego Viessmann
Przede wszystkim jest to miejsce gdzie łączymy własne pasje z kreatywnością, aby tworzyć innowacyjne produkty.
Stosujemy najnowsze technologie, bo to MY jesteśmy twórcami technicznego rozwiązania. A ponadto mamy także czas na
realizację i wdrażanie własnych idei i projektów. To wszystko
realizujemy w metodyce Agile/Scrum, gdzie przyjazna atmosfera i wzajemny szacunek to podstawa. Dbamy o to, by praca
była dla nas satysfakcjonująca i komfortowa.

Kogo szukamy?
Cały czas się rozwijamy na wielu obszarach naszej działalności.
Poszukujemy programistów systemów wbudowanych (embedded) oraz inżynierów elektroników, programistów aplikacji
mobilnych( iOS/Android), a także testerów i programistów .NET.
Cenimy ludzi z pasją, otwartych na nowe wyzwania. Szukamy
zaangażowanych członków zespołów, którzy lubią mieć
wpływ na otaczającą ich rzeczywistość i realizowane projekty.
Ponadto, jako ośrodek R&D dajemy spore możliwości wdrażania innowacyjnych pomysłów.

Technologie
„Cutting edge technologies” jest to najbardziej trafne określenie tego, co wykorzystujemy w naszych projektach. Każdy
z nich współtworzy przyszłość, którą jest Internet of Things
(IoT), czyli świat, w którym wszystkie nasze produkty są podłączone do Internetu. Tworzymy rozwiązania nowej generacji służące do integracji urządzeń Viessmanna z systemem IT
celem wykreowania nowych usług i rozwiązań dla naszych
klientów. Do tego celu wykorzystujemy rozwiązania takie, jak
private/public/hybrid cloud computing (MS Azure), Big Data,
Data Mining i inne. W tworzeniu aplikacji mobilnych oprócz natywnych aplikacji, realizujemy projekty w oparciu o platformę
Xamarin.
W rozwiązaniach embedded wykorzystujemy systemy operacyjne embedded linux takie, jak Wind River oraz rozwijamy
własne dystrybucje, Real Time OS (FreeRTOS). Do zarządzania
systemami Viessmann-a tworzymy panele sterujące w oparciu
o graficzne framework-i, takie jak Qt, TouchGFX.
Realizując projekty mamy zapewniony najnowocześniejszy
sprzęt i oprogramowanie, aby warunki pracy wspierały innowacje. Jednak najważniejszym dla nas jest fakt, że w naszym
Centrum R&D tworzymy rozwiązania całościowo, czyli od badania, konceptu, architektury poprzez development, aż do całkowitego wdrożenia.

Serdecznie zapraszamy do kontaktu z nami: Centrum R&D Viessmann, HR Business Partner Małgorzata Mutke,
ul. Dunska 9, 54-427 Wrocław, tel. 71 78 58 600, e-mail: malgorzata.mutke@viessmann.com
Aplikacje mozna takze przesyłac na adres: rekrutacja@viessmann.com
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