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9LivesData sp. z o. o. sp. k.

Kontakt:

Nazwa firmy
 

  

Profil działalności firmy:
Wraz z NEC Japan tworzymy najszybszy na świecie i najbardziej skalowalny rozproszony system 
storage'owy z globalną deduplikacją – NEC HYDRAstor. Równolegle pracujemy nad mniejszymi, 
ciekawymi projektami. Zajmujemy się backupem, storage'm, systemami rozproszonymi i Big Data. 
Pracujemy w C++, Pythonie i Scali. Stawiamy na najwyższą jakość– 100% kodu przechodzi code 
review, 24h na dobę chodzi ponad 2000 testów integracyjnych, używamy gita, jesteśmy agile. 
Dbamy o naszych programistów - organizujemy hackatony, szkolenia, mamy budżet konferencyjny. 
Dla ciała mamy małą boulderownię, siłownię, stół do ping-ponga, piłkarzyki, prysznice i garaż na 
rowery a dla podniebienia mamy dostawy świezych owoców i warzyw oraz wyciskarkę wolnoobrotową.

Katarzyna Gondek
Tel.: 516 991 571
e-mail: hr@9livesdata.com
www.9livesdata.com

10 
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Lokalizacja Warszawa,  8 minut piechotą od metra Służew

60+

ciągły nabór

Big Data Scala/Python Developer
(zrównoleglanie algorytmów Machine Learningowych w Scali i/lub 
Pythonie na platformie Apache Spark, min.2 lata doświadczenia)
Developer C++ (programowanie obiektowe w C++, systemy 
rozproszone).

DevOps (opieka nad farmą 100+ Linuxów, automatyzacja, wirtualizacja, 
Python + doświadczenie na rynku i dobra znajomość narzędzi i technik 
testowania oprogramowania)

Sorftware Engineer (znajomość technologii Java, C/C++, 
Python- wszystkie w stopniu co najmniej podstawowym+ otwartość 
na różne technologie; Java lub C/C++ w stopniu zaawansowanym, 
znajomość j.  niemieckiego)
Scrum Master/Agile Coach/PM (czynna znajomość metodyk Agile i 
Scruma +doświadczenie z tym związane, koniecznie backround techniczny)
  

Liczba pracowników Polska

Liczba ofert pracy

Poszukiwani specjaliści

ciągły nabór

Liczba ofert płatnych praktyk

Liczba ofert bezpłatnych praktyk N/A

Terminy rekrutacji / 
Recruitment deadline

ciągły nabór

Sposób rekrutacji / 
Recruitation procedure

zwykle Codility, phonescreen, 3-4h office interview.
Zapraszamy do wysyłania dokumentów aplikacyjnych 
na hr@9livesdata.com



Accenture

Kontakt:

Nazwa firmy
 

  

Profil działalności firmy:
Świadczymy profesjonalne i kompleksowe usługi i rozwiązania w obszarach: Strategy, Consulting, 
Digital, Technology i Operations. Jesteśmy jedyną firmą, która oferuje swoim Klientom szeroki wachlarz 
możliwości i dostarcza rozwiązania w tzw. modelu end to end. Współpracujemy z klientami nad 
identyfikowaniem możliwości biznesowych, które są przewidywalne, wymierne i powtarzalne. 
Nasi klienci to 89 firm z rankingu FORTUNE® Global 100 i ponad 3 z FORTUNE® Global 500 oraz 
instytucje rządowe z całego świata. 

Paulina Królik
Dział Rekrutacji - Tel.: 22 464 15 21
e-mail: paulina.krolik@accenture.com;   
https://www.accenture.com/pl-pl/Careers

20-21 
17-18 X
stoisko
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Lokalizacja

Warszawa, ul. Sienna 39 (Strategy, Consulting, Digital, Technology)
                      ul. Chocimska 17 (Operations)
Łódź – ul. Wólczańska 178 (Technology)
Kraków – ul. Jasnogórska 11 (Operations)
Wrocław – ul. Strzegomska 142A (Technology)

Liczba pracowników w Polsce 3700 osób

Liczba pracowników w innych krajach ponad 375 tyś osób

Liczba ofert pracy aktualne oferty pracy znajdziesz na: pracaaccenture.pl

Liczba ofert płatnych praktyk aktualne oferty pracy znajdziesz na: pracaaccenture.pl

Liczba ofert bezpłatnych praktyk wszystkie praktyki są płatne

Poszukiwani  specjaliści:
Poszukujemy absolwentów oraz studentów ostatnich lat studiów specjalizujących się w takich dziedzinach jak: 
bazy danych, Java, C++, C#, .NET, PHP, integracja systemów informatycznych, SAP, infrastruktura centrów danych, 
rozwiązania Microsoft oraz Security.
Terminy rekrutacji – rekrutacja jest prowadzona przez cały rok
Proces rekrutacji w przypadku praktyki:
 1. Aplikacja poprzez formularz zgłoszeniowy
 2. Rozmowa kwalifikacyjna z Działem Rekrutacji
 3. Rozmowa techniczna z Managerem projektu, do którego dana osoba ma potencjalnie trafić
Proces rekrutacji w przypadku pracy:
1. Aplikacja poprzez formularz zgłoszeniowy
2. Testy analityczne (werbalne, numeryczne/programistyczne)
3. Rozmowa kwalifikacyjna z Działem Rekrutacji
4. Rozmowa techniczna z Managerem projektu
5. Confirming interview
Dodatkowe informacje :
-W ciągu zaledwie 14 miesięcy Accenture wspólnie z naszym klientem, mBankiem, stworzyło jeden z najbardziej zaawansowanych 
systemów bankowych na świecie,
-Każdej nocy pomagamy w procesowaniu ponad 11 milionów transakcji zawieranych za pomocą kart kredytowych,
-Byliśmy pierwszą firmą na świecie, która wdrożyła moduł SAP w bankowości, ograniczając czas potrzebny na udzielenie pożyczki 
gotówkowej dla osób fizycznych z trzech dni do zaledwie 39 minut,
-Pomogliśmy Warner Bros wdrożyć całkowicie cyfrowy proces dystrybucji filmów i programów telewizyjnych, dzięki czemu mogą 
szybciej rozpowszechniać produkowane treści,
-W każdej minucie 1500 pasażerów korzysta ze stworzonego przez Accenture systemu poboru opłat za transport publiczny, 
obsługującego specjalne karty.
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AM Technologies Sp. z o.o. Sp.k.

Kontakt:

Nazwa firmy
 

  

Profil działalności firmy:
Autoryzowana sprzedaż i serwis urządzeń światowych liderów w branży pomiarowej: 
Keysight Technologies, Fluke Calibration, Cascade Microtech, ETS Lindgren, AH Systems, 
Saab Grintek Defence (Pty) Ltd. i Sysdel, VIAVI Solutions, IXIA, Keynote SIGOS, Microlease.

7 
18 X

stoisko
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Lokalizacja 02-305 Warszawa, Al. Jerozolimskie 146C

Liczba pracowników w Polsce 28

Liczba ofert pracy 1

aparatura i systemy kontrolno-pomiarowe dla 
radiokomunikacji i telekomunikacji

Terminy rekrutacji w trakcie

Branże i specjalności

info@amt.pl, praca@amt.pl
www.amt.pl



Asseco

Kontakt:

Nazwa firmy
 

  

Profil działalności firmy:
Asseco Poland jest największą polską firmą informatyczną notowaną na Giełdzie Papierów 
Wartościowych w Warszawie. Od 25 lat tworzy zaawansowane technologicznie oprogramowanie 
dla firm i instytucji z kluczowych sektorów gospodarki. To obecnie największa spółka informatyczna 
w Europie Środkowej oraz szósty producent oprogramowania w Europie. 
Grupa Asseco działa w 54 krajach. Zatrudnia ponad 20 000 osób. Tworzy technologie, które wspierają
 funkcjonowanie, a także rozwój ponad 100 000 firm i organizacji. 

Olga Żółkiewicz/HR
Tel.: +48225748385
e-mail: olga.zolkiewicz@asseco.pl
http://asseco.com/pl/
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Lokalizacja Rzeszów/Warszawa

ok. 3000

w zależności od aktualnych potrzeb

Liczba pracowników Polska

Liczba pracowników w innych krajach

Poszukiwani specjaliści

20506

Liczba ofert pracy

Liczba ofert płatnych praktyk w zależności od aktualnych potrzeb

Terminy rekrutacji cały czas

Sposób rekrutacji 
Wysłanie zgłoszenia na stronie 
https://praca.asseco.com/, wzięcie udziału w rozmowie
telefonicznej oraz spotkaniu w siedzibie firmy. 

Liczba ofert bezpłatnych praktyk zapewniamy tylko płatne praktyki

Poszukiwani  specjaliści: 
-Analityk biznesowy 
-Projektanci rozwiązań informatycznych
-Programiści 
-Testerzy oprogramowania
-Serwisanci oprogramowania
-Administratorzy infrastrukturą IT

Dodatkowe informacje:
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych! https://praca.asseco.com/

16-17 
17-18 X
stoiska
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ASTRAFOX SP. Z O.O.

Kontakt:

Nazwa firmy
 

  

Profil działalności firmy:
Naszą misją jest dostarczanie rozwiązań IT dla firm i instytucji w Polsce i za granicą,  
które służą  do przetwarzania i publikowania informacji oraz rozwiązania wspierające procesy 
biznesowe. Staramy się wybierać rozwiązania zwinne i sprytne, które pozwalają klientom realizować 
cele biznesowe w jak najkrótszym czasie i przy minimalnych kosztach.

Przemysław Sołdacki, V-ce Prezes
Tel.: 609 129 896
e-mail: przemyslaw.soldacki@astrafox.pl
www.astrafox.pl, www.amodit.com
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Lokalizacja Warszawa

31

3

Liczba pracowników w Polsce

Liczba pracowników w innych krajach

Poszukiwani specjaliści

1

Liczba ofert pracy

Liczba ofert płatnych praktyk 4

Liczba ofert bezpłatnych praktyk 6
Programista ASP.NET, SQL, IQUERYT

27 
17 X

stoisko



Atende Software

Kontakt:

Nazwa firmy
 

  

Profil działalności firmy:
Atende Software Sp. z o.o. jest firmą rozwijającą innowacyjne oprogramowanie i bazujące na nim produkty oraz 
usługi. Firma istnieje od 2007 roku i działa w branży multimediów, energetyki i cyberbezpieczeństwa. Atende 
Software jest wiodącym dostawcą technologii dla telewizji internetowej i partnerem technologicznym 
najważniejszych przedsięwzięć multimedialnych w Polsce. W ciągu ostatnich lat spółka zbudowała jeden z 
największych systemów dystrybucji treści w polskim Internecie – system redCDN. Od 2011 roku Atende Software 
rozwija oprogramowanie  dla największego w Europie Środkowo-Wschodniej wdrożenia inteligentnych liczników 
energii dla sieci Smart Grid, służące do zdalnej akwizycji, przechowywania, przetwarzania i udostępniania danych
 pomiarowych. Dodatkowo firma w 2015 roku stworzyła autorski system ochrony przeciw atakom DDoS - redGuardian.

Gabriela Wojszko
Tel.: 502688283
e-mail: olga.zolkiewicz@asseco.pl
e-mail: gabriela.wojszko@atendesoftware.pl
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Lokalizacja Warszawa Praga Południe, ul. Ostrobramska 86, 04-163

ok. 90Liczba pracowników Polska

Poszukiwani specjaliści

Terminy rekrutacji w związku z ciągłym rozwojem firmy rekrutacje 
prowadzimy przez cały rok.

Sposób rekrutacji osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie CV 
wraz z podaniem nazwy stanowiska  
na adres: rekrutacja@atendesoftware.pl

-Programista C/C++ w Dziale Badań i Rozwoju,
-Programista Java w Dziale Rozwiązań Smart Grid,
-Młodszy Programista JEE w Dziale Rozwiązań 
  Multimedialnych,
-Programista Front-end w Dziale Rozwiązań 
Multimedialnych i w Dziale Rozwiązań Smart Grid,
-Programista Systemów Wbudowanych 
(Phoenix Systems Sp. z o.o.).

Dodatkowe informacje:
Atende Software tworzy grupę kapitałową, do której należą spółki Phoenix Systems
i OmniChip. Phoenix Systems to innowacyjna spółka technologiczna rozwijająca własny system 
operacyjny czasu rzeczywistego Phoenix-RTOS, przeznaczony dla Internetu Rzeczy. OmniChip  to 
jedna z nielicznych spółek na rynku polskim, zajmujących się projektowaniem układów scalonych.
Atende Software i �rmy z jej grupy kapitałowej oferują możliwość realizacji ambitnych 
i innowacyjnych projektów,  atrakcyjne wynagrodzenie oraz elastyczne godziny pracy. 
Spółki zatrudniają nie tylko osoby z wieloletnim doświadczeniem zawodowym, ale również zdolnych 
studentów, gotowych realizować ambitne i trudne projekty.

1
17-18 X
stoisko
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Atos Polska

Kontakt:

Nazwa firmy
 

  

Profil działalności firmy:
Atos Polska jest jednym z trzech największych integratorów IT w Polsce, liderem rynku tworzenia i 
utrzymywania informatycznych rozwiązań wspierających obsługę i samoobsługę klientów firm. 
Dostarczamy nasze usługi największym graczom z sektorów telekomunikacyjnego, finansowego, 
energetycznego, przemysłowego oraz publicznego. Zespół ponad 800 specjalistów Atos Polska 
pracujących w biurach w Warszawie, Łodzi, Gdańsku, Toruniu i Wrocławiu wspiera klientów w całym 
procesie realizacji nowych rozwiązań. Do grona naszych klientów należą m.in. Orange, T-mobile, 
mBank, Bank Millenium, Meritum Bank, PLL LOT, Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Sprawiedliwości, 
Miasto Poznań oraz PGNiG.

Ada Sompolska, HR
Tel.: 22  389 98 46
e-mail: ada.sompolska.external@atos.net 
www.atoskariera.net 
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Lokalizacja Warszawa

800

według potrzeb

Liczba pracowników Polska

Liczba pracowników w innych krajach

Poszukiwani specjaliści

90000

Liczba ofert pracy

Liczba ofert płatnych praktyk według potrzeb

Terminy rekrutacji rekrutacja stała

Sposób rekrutacji Wysłanie aplikacji poprzez formularz znajdujący się na 
www.atoskariera.net , Testy kompetencyjne, 
Rozmowa kwalifikacyjna. 

analitycy biznesowi, konsultanci UX, programiści, 
specjaliści utrzymania i wsparcia systemów, graficy, 
doradcy w dziedzinie procesów branżowych

32 
17 X

stoisko

Dodatkowe informacje: 
Szukamy osób zainteresowanych rozwijaniem swojej kariery i pasji w dużej, międzynarodowej �rmie
 informatycznej. Oferujemy praktyki i pracę w trzech obszarach kompetencji: technologicznym 
(programowanie, testowanie, zapewnienie jakości),  konsultanckim (analiza biznesowa), 
UX (kreacja gra�czna i interfejs użytkownika).
Pokaż nam, że masz talent! My pomożemy Ci go rozwinąć!



Aviva

Kontakt:

Nazwa firmy
 

  

Profil działalności firmy:
Zastanawiasz się, co robimy w Avivie? Uwalniamy ludzi od lęku przed niepewnym jutrem. 
Robimy to od lat i robimy to świetnie. Kiedyś naszymi klientami byli Isaak Newton i Agatha Christie. 
Dziś na całym świecie mamy ich ponad 30 mln. Ale liczy się to, co przed nami. 
Wyznaczamy trendy i kierunki w ubezpieczeniach.
 

e-mail: rekrutacja@aviva.pl
http://kariera.aviva.pl/ 

XVII I TARGI PRACY DLA ELEK TRONIKÓW I INFORMAT YKÓW                                               WEiTI PW

Lokalizacja Inflancka 4B, 00-189 Warszawa

1400

60

Liczba pracowników Polska

Liczba pracowników w innych krajach

Poszukiwani specjaliści

35000

Liczba ofert pracy

Liczba ofert płatnych praktyk 10

Sposób rekrutacji 
Informacje o procesie rekrutacji znajdziesz na 
kariera.aviva.pl

IT
Nasze IT to całkiem spora firma informatyczna. I to z fajnym klimatem! 
Budujemy I rozwijamy aplikacje, systemy, zarządzamy infrastrukturą, 
bezpieczeństwem i projektami. 
Aktuariat
Doświadczonym aktuariuszom nie musimy się przedstawiać. 
Niedoświadczonych uspokajamy – jeśli nie wiesz, co się robi w aktuariacie, 
nie martw się – wszystkiego Cię nauczymy. 
Finanse
W naszych finansach dużo się dzieje, prowadzimy projekty dla całej grupy kapitałowej – 
lokalnie i globalnie. Rozwijaj się w obszarach sprawozdawczości, kontrolingu, 
księgowości, podatków. 
Marketing
W marketingu mamy zakręconych speców od kampanii wizerunkowych i produktowych, PR, 
marketingu online, social media, e-commerce, badań i analiz.
Sprzedaż i obsługa klienta
Lubisz pracę z ludźmi? Doradzanie innym sprawia Ci satysfakcję? 
Chcesz spróbować swoich sił w dużej organizacji? 
Możesz dołączyć do jednego z najlepszych zespołów sprzedażowych lub obsługowych.

Dodatkowe informacje:
Chcesz przejść na żółtą stronę mocy? U nas Ci się spodoba. Ludzie Ci pomogą, nauczą i podzielą się 
wiedzą. Doceniamy sukcesy. Tu mówisz, co myślisz. Zależy nam - jesteśmy pozytywnie zakręceni na 
punkcie naszych klientów, współpracowników oraz społeczności, w których działamy. 
Nie komplikujemy - upraszczamy życie klientom i sobie wzajemnie. Skomplikowanymi kwestiami 
zarządzamy tak, żeby klient tego nie odczuł. Nie odpuszczamy - każdy dzień to powód, by działać 
jeszcze lepiej i myśleć kreatywnie. Tworzymy lepszą przyszłość dla naszych klientów i dla nas samych.
Koniecznie zajrzyj na nasze pro�le Aviva Kariera na Facebooku i Instagramie, jeśli chcesz poznać nas 
lepiej i zobaczyć nasze nowe, piękne biuro, tuż przy Dworcu Gdańskim.

5-6 
17 X

stoiska
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AXA Direct Solutions

Kontakt:

Nazwa firmy
 

  

Profil działalności firmy:
AXA Direct Solutions (ADS) należy do Grupy AXA - światowego lidera w branży ubezpieczeniowej. 
ADS to software house, który od 2012 dostarcza nowoczesne rozwiązania informatyczne na potrzeby
 spółek AXA w Europie, sprzedających ubezpieczenia w modelu direct (internet i telefon). 
AXA Direct Solutions (ADS) w Polsce zatrudnia specjalistów m.in. w obszarze programowania oraz 
automatyzacji testów. Nasi pracownicy na co dzień pracują w międzynarodowych zespołach 
dostarczając systemy umożliwiające sprzedaż ubezpieczeń oraz obsługę klientów w spółpracy 
Grupy AXA. Język angielski, zespoły agile’owe, praca w technologii .NET oraz współpraca z 
przedstawicielami biznesu, dla którego wdrażane są projekty, to dla nas codzienność.

Urszula Stankiewicz (HR Biznes Partner)
Tel. / telephone:
+22 250 98 77
e-mail: rekrutacja@axadirect-solutions.pl
www.axa.com
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Lokalizacja Warszawa

60

cały rok

Liczba pracowników Polska

Liczba pracowników w innych krajach

Poszukiwani specjaliści

ponad 160 000 na świecie

Liczba ofert pracy

Liczba ofert płatnych praktyk cały rok

Terminy rekrutacji cały rok

Sposób rekrutacji Test z wiedzy + rozmowa kwalifikacyjna

Liczba ofert bezpłatnych praktyk brak

Programiści .net, 
Testerzy automatyczni, 
rogramiści testów

Dodatkowe informacje:
JEŚLI CHCESZ, ABY TWOJE PRAKTYKI LUB PRACA:
- były związane na co dzień z technologią .NET,
- dawały możliwości rozwoju, poszerzania wiedzy i umiejętności związanych z nowymi technologiami,
- były wykonywane w międzynarodowym zespole, dając szansę na codzienny kontakt z językiem angielskim,
- były dobrą szansą na rozwój Twojej kariery zadowowej,
- oznaczały przyjazną, inspirującą do pracy atmosferę zgranego zespołu,
oraz
JEŚLI TY:
- masz wiedzę w obszarze IT, który jest Twoją pasją 
- dbasz o jakość wykonywanej pracy 
- masz chęć do nauki i podejmowania się ambitnych wyzwań
- jesteś otwarty na zmiany
- masz innowacyjne pomysły, które jesteś gotowy/-a i potra�sz wdrażać w życie
AXA DIRECT SOLUTIONS to miejsce pracy, którego szukasz.

10
18 X

stoisko



Bank Millennium S.A.

Kontakt:

Nazwa firmy
 

  

Profil działalności firmy:
Bank Millennium jest ogólnopolskim, uniwersalnym bankiem oferującym swoje usługi wszystkim segmentom rynku 
poprzez sieć oddziałów, sieci indywidualnych doradców i bankowość elektroniczną. 
Jako instytucja bankowa jest od dawana zaangażowany w łączenie dojrzałych technologii z nowopowstającymi w 
celu oferowania Klientom innowacyjnych rozwiązań.

IT Banku Millennium to blisko 200 specjalistów w Warszawie i Gdańsku, którzy na co dzień zajmują się projektowaniem, 
wytwarzaniem i rozwijaniem całej gamy systemów informatycznych dostępnych dla Klientów bankowych 24h na dobę,
 7 dni w tygodniu. Systemy te charakteryzują się dużą transakcyjnością, gdzie kluczowe są niezawodność, wydajność i 
skalowalność. Co ważne, aplikacje są projektowane i wytwarzane całkowicie in-house. 

Malwina Kacperska
Tel.: 22 598 1123
e-mail:malwina.kacperska@bankmillennium.pl
https://www.bankmillennium.pl/ 
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Lokalizacja ul. Stanisława Żaryna 2A, 02-593 Warszawa

6000

blisko 50 aktualnych ofert

Liczba pracowników Polska

Liczba pracowników w innych krajach

Poszukiwani specjaliści

-------

Liczba ofert pracy

Liczba ofert płatnych praktyk w zależności od potrzeb

Terminy rekrutacji przez cały rok

Sposób rekrutacji https://www.bankmillennium.pl/o-banku/kariera 

Tester
Programista .NET/C#
Analityk w Obszarze Rozwoju Aplikacji
DevOps Specialist
Administrator Baz Danych
Administrator Aplikacji Internetowych
Administrator Systemów
Programista ETL
Programista iOS
Programista Android
IT Help-Desk

E 51 
17 X

stoisko

Liczba ofert bezpłatnych praktyk w zależności od potrzeb

32-33, 46 
18 X

stoisko
17



BlueSoft

Kontakt:

Nazwa firmy
 

  

Profil działalności firmy:
Jesteśmy polską firmą działającą globalnie. 
Istniejemy na rynku 13 lat, zatrudniając ponad 300 pracowników.
Tworzymy innowacyjne rozwiązania biznesowe dla największych organizacji będących liderami w sektorze 
telekomunikacji, bankowości, ubezpieczeń, logistyki oraz farmacji.

Katarzyna Grocholska, 
tel.: 22 629 00 34; e-mail: kgrocholska@bluesoft.net.pl
Ewa Knap, tel. 22 629 00 34; eknap@bluesoft.net.pl ; 
https://www.bluesoft.net.pl/pl/ 
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Lokalizacja Warszawa, BlueSoft Sp. z o.o., Equator II , ul. Aleje Jerozolimskie 96

Zatrudniamy obecnie ponad 300 Specjalistów IT 
w trzech lokalizacjach – Warszawa,  Łódź, Rybnik.

Aktualnie prowadzimy 15 procesów rekrutacyjnych 
na stanowiska programistyczne, analityczne oraz 
managerskie.

Liczba pracowników Polska

Poszukiwani specjaliści

Liczba ofert pracy

Sposób rekrutacji Test; Rozmowa kwalifikacyjna z działem HR; Rozmowa 
techniczna z Kierownikiem Projektu

28 
17-18 X
stoisko

-Programista Java
Jeśli masz doświadczenie w tworzeniu aplikacji webowych w J2EE ,znasz EJB, 
Spring, Hibernate, JSP, JSF, SVN lub Git? Ta oferta jest dla Ciebie!
-Programista ETL
Posiadasz wiedzę i interesujesz się tworzeniem procesów ETL? Nie czekaj, 
wyślij do nasz CV!
-Programista JavaScript
Chcesz rozwijać się w Angular JS? Zajrzyj na nasze stoisko i dowiedz 
się więcej o ofercie pracy!
-Programista Python
Dobrze znasz framework Django a HTML,CSS, SQL masz w jednym paluszku? 
Dołącz do naszego zespołu!
-Analityk IT
Chcesz poszerzysz wiedzę z zakresu UML, BPMN, SOA? Aplikuj do BlueSoft! 
-Tester Oprogramowania
Analityczne myślenie i dokładność to cechy, które Cię wyróżniają? 
\Zostań Testerem!
-Programista Aplikacji Mobilnych – IOS, Android, Windows Phone
Chcesz się rozwijać na polu aplikacji mobilnych? W BlueSoft zdobędziesz s
woje pierwsze doświadczenie!



Bonair

Kontakt:

Nazwa firmy
 

  

Profil działalności firmy:
Bonair to jeden z głównych partnerów wdrożeniowych firmy Microsoft w Polsce. Od 25 lat specjalizujemy się w r
ozwijaniu i wdrażaniu systemów klasy ERP, CRM i Business Inteligence opartych o rozwiązania Microsoft. Naszymi 
klientami są największe instytucje finansowe, banki, firmy produkcyjne i usługowo-handlowe. Realizujemy 
wielomilionowe projekty informatyczne o zasięgu ogólnokrajowym i międzynarodowym.

Together do IT - to motto i styl działania naszego zespołu. 190 specjalistów w całej Polsce pracuje nad systemami, z 
którymi stykasz się na co dzień - na przykład idąc do kawiarni, jedząc lody, biorąc kredyt, oglądając telewizję 
czy kupując karmę dla kota.

Elżbieta Kozłowska
Tel. : (22) 5496550
e-mail: praca@bonair.com.
www.bonair.com.pl
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Lokalizacja Siedziba w Warszawie oraz biura w Szczecinie, 
Bydgoszczy, Wrocławiu i Krakowie.

190

aktualne informacje na naszej stronie: www.bonair.com.pl

Liczba pracowników w Polsce / 
Employees number in Poland

Poszukiwani specjaliści

Liczba ofert pracy/ Job offers number 

Liczba ofert płatnych praktyk

Terminy rekrutacji przez cały rok

Sposób rekrutacji 

Młodszy programista / Programista: Systemów klasy 
ERP, .NET, Business Intelligence, Konsultant wdrożeniowy, 
Konsultant CRM

38 A 
18 X

stoisko

Liczba ofert bezpłatnych praktyk

aktualne informacje na naszej stronie: www.bonair.com.pl

aktualne informacje na naszej stronie: www.bonair.com.pl

Sposób rekrutacji wyślij CV na adres e-mail: praca@bonair.com.pl i zobacz 
na naszej stronie www.bonair.com.pl

Dodatkowe informacje:
Zespół Bonair to doświadczeni programiści, analitycy, konsultanci, projektanci, testerzy i
 inżynierowie systemowi. Praca w naszej firmie to szansa rozwoju osobistego, udziału w 
ambitnych projektach, poznania najnowszych narzędzi, metodyk i technologii oraz zdobycia 
uznanych certyfikatów. Stawiamy na wspieranie młodych talentów! Sprawdź ofertę naszych 
staży, praktyk i warsztatów. Dołącz do nas! Wyślij swoje CV na adres: praca@bonair.com.pl

19



Braintri

Kontakt:

Nazwa firmy
 

  

Profil działalności firmy:
Jesteśmy partnerem instytucji finansowych w Polsce i na świecie w zakresie: budowania i 
implementacji aplikacji mobilnych, rozwiązań do płatności oraz praktycznych zastosowań big data. 
Z przygotowanych przez nas rozwiązań korzysta tysiące ludzi. Realizujemy zróżnicowane projekty, 
dzięki czemu oferujemy zespołowi szeroki zakres zadań i wyzwań. Prężnie się rozwijamy. Z roku na rok 
powiększamy swój zespół programistów, inżynierów, testerów, analityków oraz project managerów. 
U podstaw Braintri stoją doświadczeni eksperci, którzy sami, z sukcesem dostarczyli wiele 
projektów w zakresie mobile, payments i big data. Obecnie w zespole Braintri pracuje 40osób, 
pasjonaci i eksperci w różnym wieku, ze zróżnicowanymi doświadczeniami.
Kwintesencją sposobu pracy w Braintri jest hasło: BETTER. SMARTER. TOGETHER.

Marcin Witkowski 
Tel.: +48 504 201 073
e-mail: smarter@braintri.com
www.braintri.com
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Lokalizacja Warszawa, ul. Wiśniowa 40b lok 12

40

10

Liczba pracowników Polska

Poszukiwani specjaliści

Liczba ofert pracy

Liczba ofert płatnych praktyk 4

Terminy rekrutacji rekrutacja ciągła

Sposób rekrutacji Przekazujesz CV do Braintri. Kontaktujemy się z Tobą 
telefonicznie lub mailowo. Umawiamy na spotkanie. 
Realizujesz zadanie.  Spotykasz się z osobami z zespołu,
do którego masz dołączyć. Podpisujemy umowę. 
Rozpoczynamy współpracę. 

Liczba ofert bezpłatnych praktyk wszystkie praktyki w Braintri są płatne

Mobile application developer – iOS, Android, 
Windows Phone; Tester; Backend developer 
(Java, Python), Frontend developer (RWD), 
Big data architect. 

45
18 X

stoisko

Dodatkowe informacje:
W przypadku Braintri „dobra atmosfera”, to nie pusty frazes. U nas rzeczywiście pracuje się dobrze i 
w Braintri panuje dobra atmosfera pracy, sprzyjająca skutecznemu tworzeniu i rozwojowi osobistemu. 
Jesteśmy zespołem, który chce ze sobą pracować, a czasem także spędzać czas po pracy, 
na przykład na zajęciach squasha, na siłowni, czy żaglach.
Co jeszcze oferujemy?
- Elastyczny czas pracy 
- Ścieżki kariery o profilu technicznym i biznesowym 
- Dobry pakiet socjalny 
- Rynkowe wynagrodzenie 
Rozpocznij swoją karierę z nami. Dołącz do zespołu Braintri! 



BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o.

Kontakt:

Nazwa firmy
 

  

Profil działalności firmy:
Innowacje BSH wyznaczają trendy dla całej branży AGD.
Sięgamy myślą w przyszłość.
BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. jest spółką-córką globalnego koncernu BSH Hausgerate GmbH, 
będącego częścią grupy Robert Bosch. 
Nasze produkty marki Bosch, Siemens Gaggenau i Zelmer ułatwiają życie każdego dnia. Jako międzynarodowy 
koncern z rocznym obrotem ponad 11,4 mld euro w 2014 roku spełniamy oczekiwania wymagających klientów na 
całym świecie poprzez nowoczesną technikę, wyjątkowe wzornictwo oraz najwyższy komfort obsługi.
BSH fakty i liczby:
.Spółka powstała w 1967 roku jako joint venture firm Robert Bosch GmbH i Siemens AG. 
Od stycznia 2015 w całości należy Grupy Robert Bosch.
.BSH posiada 42 fabryki w 13 państwach w Europie, USA, Ameryce Łacińskiej i Azji. Łącznie w całej globalnej sieci 
sprzedaży i obsługi klientów BSH, działa około 70 oddziałów w 50 krajach, zatrudniając ponad 53.000 osób, z których 
ponad 70% pracuje w Europie. 
.BSH w Polsce posiada 3 fabryki zlokalizowane w Łodzi (produkujemy w nich pralki, zmywarki oraz suszarki do ubrań), 
Centrum Badań i Rozwoju suszarek do ubrań, Centrum Usług Informatycznych obsługujące pracowników BSH w całej 
Europie. 
.BSH w Polsce zatrudnia ok. 3500 pracowników. 
.Posiadamy własną sieć serwisów fabrycznych, centra logistyczne i Centrum Zakupów Strategicznych

Aleksandra Beta-Wesołowska
Tel.: +48 664316896
e-mail: Aleksandra.beta-wesolowska-ext@bshg.com
http://www.bsh-group.pl
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31
17-18 X
stoisko

Lokalizacja Al. Jerozolimskie 183, 02-222 Warszawa

Liczba pracowników w Polsce 3500

Liczba ofert pracy 18

Poszukiwani specjaliści Specjalista ds. Master Data, Specjalista ds. Organizacji i Systemów, 
Specjalista ds. Przygotowania Produkcji, Specjalista ds. Negocjacji, 
Specjalista ds. optymalizacji procesów logistycznych, 
Specjalista ds. Dystrybucji Detalicznej, Specjalista ds. Controllingu, 
Specjalista w Zespole Handlu Zagranicznego i Cła

Terminy rekrutacji do 24.10.16

Sposób rekrutacji ogłoszenia internetowe, rekrutacja wewnętrzna

Liczba pracowników w innych krajach 53 000

Liczba ofert płatnych praktyk 7

21



 CGI

Kontakt:

Nazwa firmy
 

  

Profil działalności firmy:
CGI jest wiodącą na rynku polskim firmą konsultingową w branży IT, a nasi konsultanci łączą 
znajomość lokalnego rynku oraz międzynarodowych rozwiązań. Dzięki temu dostarczamy 
usługi end-to-end z zakresu doradztwa, integracji systemów, outsourcingu jak i rozwiązań 
specyficznych dla danego sektora w zakresie: strategii IT, dopasowania IT do biznesu, zarządzania 
procesami biznesowymi i aplikacjami, zarządzania zmianą organizacji, architektury IT, prowadzenia 
biura projektów oraz zarządzania kosztami IT.
Działamy w Polsce, aczkolwiek posiadamy pełne zaplecze międzynarodowe, dostępne dla naszych 
klientów zarówno polskich, jak i z wszystkich krajów europejskich: głównie Holandii, Niemczech, 
Luksemburga, Szwecji, Finlandii, Rosji, a także ze Stanów Zjednoczonych i Kanady.

Dorota Gnich, Recruitment Manager
Tel. : +48  795  821 020
e-mail: dorota.gnich@cgi.com
http://cgikariera.pl/ ;   www.cgi.com
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Lokalizacja Saski Crescent, ul Królewska 16; 00-103 Warszawa

345

20

Liczba pracowników Polska

Poszukiwani specjaliści

Liczba ofert pracy

Liczba ofert płatnych praktyk 5

Terminy rekrutacji ASAP

Sposób rekrutacji 

Programista/ Developer 
(np. Java, JavaScript, .NET, PL/SQL, C++, Cobol, 
SalesForce, TIBCO, Delphi), Analityk BI, 
Analityk Systemowy, Architekt, Project Manager, 
Administrator, Scrum Master, 

49
18 X

stoisko

Dodatkowe informacje:
Oferujemy:
-Atrakcyjne wynagrodzenie adekwatne do poziomu doświadczenia i posiadanych kwalifikacji
-Umowę o pracę lub kontrakt
-W przypadku współpracy w oparciu o umowy o pracę, bogaty pakiet benefitów 
  (sprawdź tutaj: http://cgikariera.pl/#benefity)
-Pracę w twórczym, dynamicznym i międzynarodowym środowisku, które zapewnia swobodny 
  transfer wiedzy i doświadczenia z Konsultantami z całego świata
-Różnorodność projektów i dostęp do wiodących technologii
-Szansę na rozwój zawodowy i osobisty w firmie o niepowtarzalnej atmosferze :)
-Premiowany program poleceń
-Codzienne rozgrywki w piłkarzyki i dobrą kawę :)
-Dobrze zlokalizowane, nowoczesne biuro w centrum! 

65 000Liczba pracowników Polska

1) Aplikacja 
2)Rozmowa telefoniczna 
3) Interview (rozmowa techniczna) 
4) Decyzja/ oferta; Więcej: http://cgikariera.pl/



CoCoNet Polska Sp. z o.o.

Kontakt:

Nazwa firmy
 

  

Profil działalności firmy:
CoCoNet to wiodący na rynku dostawca rozwiązań w zakresie oprogramowania projektowanego na 
zamówienie dla banków, korporacji oraz dostawców usług. Tworzymy bezpieczne, wysoce 
wyspecjalizowane systemy do transakcji finansowych przy użyciu najnowszych technologii z 
uwzględnieniem potrzeb użytkowników międzynarodowych.
CoCoNet Polska to lokalna spółka zależna dostarczająca technologię oraz usługi projektowe spółkom
grupy. Zatrudniamy około 100 osób, których zadaniem jest tworzenie nowych produktów oraz 
wewnętrzne zapewnianie fachowej wiedzy technicznej.

Daniel Słobodzian
e-mail:biuro@coconet.pl
www.coconet.pl 
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Lokalizacja Al. Jerozolimskie 181 b, 02-222 Warszawa

100

ciągła rekrutacja

Liczba pracowników Polska

Liczba pracowników w innych krajach

Poszukiwani specjaliści

250

Liczba ofert pracy

Liczba ofert płatnych praktyk ciągła rekrutacja

Terminy rekrutacji cały rok

Sposób rekrutacji e-mail:biuro@coconet.pl

18
17-18 X
stoisko

Programista Java

23



CodiLime

Kontakt:

Nazwa firmy
 

  

Profil działalności firmy:
CodiLime skupia swoją działalność na obszarach Data Science, Big Data, Machine Learning oraz 
OpenStack & SDN (Software Defined Networks). Firma zajmuje się głównie rozwijaniem i wdrażaniem
 u klientów własnej platformy do analizy danych (DeepSense.io) opartej o technologie 
Machine Learning i Big Data. CodiLime prowadzi również projekty B+R w obszarach Security, 
Cloud Computing i OpenStack & SDN. Firma zatrudnia wybitnie utalentowanych programistów, 
pasjonatów matematyki, uczenia maszynowego i algorytmiki, absolwentów Wydziału Matematyki, 
Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego. Większość informatyków pracujących w 
CodiLime zdobyło doświadczenie zawodowe w międzynarodowych siedzibach takich firm jak 
Google, Facebook, Microsoft, NVIDIA, Goldman Sachs, Bank of America Merrill Lynch i UBS 
(Union Bank of Switzerland). Obecna lista klientów i partnerów CodiLime obejmuje m. in. NTT Group,
 NTT Innovation Institute Inc., Docomo Innovations, Hitachi, Mirantis, GigaSpaces, AT&T, 
Juniper Networks, PKO Bank Polski, Bank Zachodni WBK i mBank. Firma ma siedziby w Polsce w 
Warszawie oraz w Menlo Park w Kalifornii.

Kontakt (osoba, dział): Dział HR
Tel.: +48 22 389 51 00
e-mail: hr@codilime.com
www.codilime.com
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33
17 X

stoisko

Lokalizacja Warszawa, Włochy

150

1

Liczba pracowników Polska

Liczba pracowników w innych krajach

Poszukiwani specjaliści

5-10

Liczba ofert pracy

Liczba ofert płatnych praktyk 3

Terminy rekrutacji rekrutacja prowadzona w sposób ciągły.
Sposób rekrutacji Proces rekrutacji obejmuje trzy etapy: 

test online (codility) sprawdzający podtawowe 
umiejętności algorytmiczno-programistyczne oraz dwie
 rozmowy techniczne. 
Aktualne oferty pracy znajdują się na stronie 
http://www.codilime.com/join-us/

Python Developer, System&Network Administrator, 
Senior Data Engineer

Dodatkowe informacje:
-jesteśmy na rynku od czerwca 2011 r. i zatrudniamy już ok 150 pracowników
-mamy biura w Warszawie i Menlo Park w Kaliforni
-używamy najnowszych technologii: Machine Learning & BigData, Cloud, Software Defined Networking, 
programując w Pythonie, Javie, Scali i C++
-korzystamy z różnorodnych narzędzi, technologii, frameworków, m. in. Hadoop, Spark, Flask, Django, AngularJS
-pracujemy zgodnie z metodykami Agile oraz Clean Code wspomagając się narzędziami takimi jak JIRA, Jenkins i Gerrit
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Comarch

Kontakt:

Nazwa firmy
 

  

Profil działalności firmy:
Comarch dostarcza systemy informatyczne klientom na całym świecie już od blisko 25 lat. W profilu 
działalności firmy znajduje się m.in. oprogramowanie dla operatorów telekomunikacyjnych, 
systemy do zarządzania przedsiębiorstwem, oprogramowanie dla instytucji ubezpieczeniowych i 
finansowych, placówek medycznych, sklepów internetowych, linii lotniczych, a także systemy dla 
najważniejszych instytucji publicznych. Comarch oferuje również oprogramowanie z zakresu IoT, 
cyber security, smart city, aplikacji mobilnych. 
Klienci firmy to brandy znane na całym świecie, a ich liczba wciąż wzrasta, co zapewnia pracownikom 
nie tylko różnorodność projektową, lecz również coraz to nowe wyzwania zawodowe i możliwości rozwoju.   

Dział rekrutacji
e-mail: praca@comarch.pl
www: http://kariera.comarch.pl
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Lokalizacja Siedziba główna: Kraków, Al. Jana Pawła II 39A, 
Warszawa: Orco Tower, Al. Jerozolimskie 81; 
ul. Puławska 525; ul. Leśna 2. 

Dodatkowe informacje:
Comarch to firma składająca się z ponad 5000 wysoce wykwalifikowanych specjalistów branży IT. Oprócz wyzwań 
projektowych firma oferuje pracownikom m.in. indywidualny plan szkoleniowy, prywatną opiekę medyczną, dostęp 
do obiektów sportowych i rekreacyjnych, możliwość wyrobienia karty Multisport, spotkania integracyjne, imprezy dla 
rodzin oraz możliwość udziału w inicjatywach charytatywnych.  

Liczba pracowników w Polsce ponad 4500
Liczba pracowników w innych krajach ok. 500
Liczba ofert pracy ok. 20 w Warszawie
Liczba ofert płatnych praktyk 3 (profile stażu wakacyjnego – programistyczny, 

embedded, inżynier systemowy)
Poszukiwani specjaliści Absolwenci oraz studenci ostatnich lat kierunków 

informatycznych i pokrewnych. Osoby znające m.in. 
takie języki programowania i technologie jak: 
Java, C#. C++, .Net, iOS/Android, HTML, CSS, Bazy Danych.

Terminy rekrutacji rekrutacja online na staż wakacyjny: marzec-kwiecień. 
Proces rekrutacyjny do pracy trwa przez cały rok.

Sposób rekrutacji Formularz online na stronie Comarch Kariera oraz testy 
sprawdzające wiedzę z zakresu IT. 
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Comtegra S.A.

Kontakt:

Nazwa firmy
 

  

Profil działalności firmy:
W Comtegrze cenimy sobie wiedzę, jednak najważniejszy jest dla nas otwarty umysł, chęć do ciągłej nauki i 
pasja. Myślimy nieszablonowo, nie ograniczamy się do poznanych już technologii, z przyjemnością 
przedzieramy się przez złożone problemy techniczne, by w  niestandardowy sposób pomagać naszym klientom. 
Jesteśmy integratorem systemów informatycznych oferującym rozwiązania z zakresu konsolidacji i 
wirtualizacji serwerów, stacji roboczych oraz pamięci masowych. Dostarczamy rozwiązania odtwarzania 
danych po katastrofie (Disaster Recovery) oraz zarządzania środowiskiem IT – Cloud Computing. Od lat 
współpracujemy ze światowymi liderami w  swojej dziedzinie: EMC, Cisco, Citrix, CheckPoint, NetApp, 
Quantum czy Vmware.

Więcej informacji o firmie na stronie: www.comtegra.pl

Masz pytania? Skontaktuj się z Katarzyną Kraj 
odpowiedzialną za proces rekrutacji w  Comtegrze: 
katarzyna.kraj@comtegra.pl
zComtegruj się z nami!
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Lokalizacja Warszawa 

Liczba pracowników w Polsce 80
Poszukiwani specjaliści -Inżynier Systemowy

-Inżynier Serwisowy
-Inżynier Technicznego Wsparcia Sprzedaży
-Sales Specialist
-Programista CRM
-Asystent ds. Marketingu

Sposób rekrutacji Rekrutacja do naszej firmy odbywa się przez cały rok. 
Poszukujemy studentów oraz absolwentów kierunków 
technicznych, dla których świat nowych technologii oraz I
T jest interesującym wyzwaniem.

Nie musisz mieć bogatego doświadczenia. Dla nas 
najważniejszy jest otwarty umysł, chęć do ciągłej nauki i 
pasja. Aby do nas dołączyć, wejdź na www.comtegra.pl i 
wyślij swoje CV w  odpowiedzi na wybraną przez Ciebie 
ofertę pracy.



Cyclad International

Kontakt:

Nazwa firmy
 

  

Profil działalności firmy:
Cyclad to międzynarodowa firma konsultingowa działająca w branży IT/ICT, zajmująca się outsourcingiem 
rozwiązań HR i usług informatycznych. Zakres naszych usług obejmuje Outsourcing Kompetencyjny, Usługi 
Rekrutacyjne, IT Outsourcing, Software House oraz Testing & QA. Nasza oferta dostępna jest w modelu 
Nearshore oraz Offshore.Specjalizujemy się w czterech dziedzinach: kompleksowej obsłudze infrastruktury 
IT, bezpieczeństwie informatycznym, programowaniu i rozwijaniu nowych technologii oraz w systemach ERP.
Usługi Cyclad świadczone są w 6 biurach na 3 kontynentach. Pracujemy w 12 językach, codziennie rozwijając
 naszą międzynarodową bazę CV.

Małgorzata Trojan, Specjalista ds. rekrutacji
Cyclad Sp. z o.o.
Chłodna 48/1, 00-872 Warszawa
e-mail: office@cyclad.pl
www.cyclad.pl
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Lokalizacja Polska, Francja, Maroko, Filipiny 
Liczba pracowników w Polsce 100
Liczba pracowników w innych krajach 200
Liczba ofert pracy 80
Liczba ofert płatnych praktyk 3

Poszukiwani specjaliści Przykładowe profile: 
Developer, Administrator systemu, 
Administrator baz danych, Project Manager, 
Tester, Service Desk, IT Manager, Specjaliści ds. Sieci, 
Architekt system/sieci, Inżynier Devopps, itd 

Terminy rekrutacji proces rekrutacyjny trwa od 2-3 tyg.
Sposób rekrutacji Wstępna preselekcja telefoniczna, spotkanie w biurze 

Cyclad, prezentacja kandydata u klienta
W zależności od potrzeb klienta,  proces rekrutacyjny 
może ulec skróceniu (lub wydłużeniu)

Liczba ofert bezpłatnych praktyk 3
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DaftCode Sp. z o.o.

Kontakt:

Nazwa firmy
 

  

Profil działalności firmy:
DaftCode to polska firma tworząca wysokiej jakości produkty internetowe, mobilne oraz z obszaru Big Data i 
Machine Learning. Oferujemy zarówno produkty B2B (system płatności z zaawansowanym fraud detection, 
platforma RTB, aplikacja AdFairs) jak i skierowane bezpośrednio do użytkownika (aplikacje użytkowe - Snooper, 
Purifier, gry na iOS - Tappet, FingerHero).  DaftCode samodzielnie realizuje wszystkie etapy powstawania i 
wdrażania kolejnych funkcjonalności produktu: od stworzenia koncepcji przez development, aż po 
wprowadzenie na rynek. Wysoka jakość tworzonych produktów jest możliwa dzięki najlepszym specjalistom I
T rozwijającym swoje umiejętności w strukturach firmy. Wiec̨ ej informacji o firmie na:  www.daftcode.com .

Dział HR  
Tel.:  22 100 55 58  
email:  career@daftcode.com  
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Lokalizacja Warszawa, Plac Europejski   
Liczba pracowników w Polsce 100
Liczba pracowników w innych krajach 5
Liczba ofert pracy stale poszukujemy nowych pracowników
Liczba ofert płatnych praktyk 10
Poszukiwani specjaliści Programisć i, Graficy, Specjalisći Big Data, Machine Learning,  

Ruby on Rails Developer, Python Developer, iOS Developer, 
Front-End Developer

Terminy rekrutacji Cały rok, w zalezṅ osć i od potrzeb. 
Szczegoł́owe informacje dostep̨ ne na  www.daftcode.com

Sposób rekrutacji Proces rekrutacji złozȯ ny z kilku etapoẃ oraz testoẃ  
kompetencyjnych

Dodatkowe informacje:
Wymagania: HTML, CSS, JavaScript, Python, Ruby on Rails, MySQL, Objective C  
Oferujemy: kompleksową opiekę  medyczną, kartę Multisport, owocowe poniedziałki i środy, 
zajęcia z języka angielskiego,  szkolenia,  imprezy integracyjne i pyszną kawę.  

Karolina Florczuk,  Employer Branding & Event Specialist    
DaftCode Sp. z o.o.    |     karolina.florczuk@daftcode.pl
Plac Europejski 1, 00-844 Warszawa
tel. 664 188 686  
  



Deloitte

Kontakt:

Nazwa firmy
 

  

Profil działalności firmy:
Deloitte to różnorodność - ludzi, doświadczeń, usług i branż, w których je realizujemy.
Dział Konsultingu Deloitte świadczy usługi  doradztwa IT w zakresie szeroko pojętych rozwiązań 
informatycznych na styku IT i biznesu, integracją strategii i nowoczesnych technologii, zarządzaniem 
ryzykiem informatycznym. Doradzamy m.in. w obszarach optymalizacji i ryzyk IT w biznesie, bezpieczeństwa 
w cyberprzestrzeni, technologii informatycznych w świecie fuzji i przejęć, integracji systemów informatycznych. 
Projektujemy i wdrażamy dedykowane rozwiązania informatyczne, np. systemy wspierające banki. 

Dział Rekrutacji
e-mail: rekrutacja@deloittece.com
deloitte.com/pl/kariera 
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Lokalizacja Warszawa, Łódź, Kraków, Katowice, Wrocław, Poznań, 
Gdańsk, Szczecin, Rzeszów 

Liczba pracowników w Polsce 2200
Liczba pracowników w innych krajach 244 400
Liczba ofert pracy sprawdź na deloitte.com/pl/kariera
Liczba ofert płatnych praktyk

Poszukiwani specjaliści Młodszy Analityk Systemowy, Praktykant w zespole 
Technology Strategy & Architecture
Praktykant w zespole Zarzadzania Ryzykiem dla Instytucji 
Finansowych, Praktykant w zespole Risk Advisory - IT 
Governance & Security, Parktykant w zespole Salesforce
SAP Junior Developer / Technical Consultant, Salesforce 
Konsultant/Praktykant

Terminy rekrutacji Aplikuj online do 3 listopana na warsztaty Akademii Biznesu. 
Do wyboru Akademia IT, Akademia Quants, 
Akademia Ryzyka i Technologia w Bankowości. 
www.deloitte.com/pl/akademiabiznesu

Sposób rekrutacji Analiza aplikacji -Testy analityczne online - 
Rozmowa kwalifikacyjna

Liczba ofert bezpłatnych praktyk
sprawdź na deloitte.com/pl/kariera
wszystkie praktyki są płatne. 

Dodatkowe informacje:

Zespół Technology Strategy & Architecture: strategie IT oraz kompleksowe planowanie programów transformacji IT.Zespół Finevare 
(http://�nevare.com) to system wspierający banki w zapewnieniu zgodności z wymaganiami IFRS oraz zarządzania ryzykiem 
kredytowym.
Zespół Technology Integration działa w obszarach: Business Intelligence, Software Development and Integration, CIO Advisory Services, 
Project Management.
Salesforce to narzędzie CRM dedykowane do zarządzania relacjami z klientem. Zespół Saleforce to certy�kowani eksperci doradzający 
klientom w Polsce i za granicą.
Software Asset Management to usługi dotyczące zarządzania oprogramowaniem w przedsiębiorstwie. 
Zespół IT Mergers &Acquisitions doradza w obszarze technologii informatycznych w świecie fuzji i przejęć
Zespól Cyber Security doradza klientom w obszarze bezpieczeństwa. 
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EMED

Kontakt:

Nazwa firmy
 

  

Profil działalności firmy:
Firma EMED jest obecna na rynku od 1995 roku. Jesteśmy producentem najnowszego technologicznie sprzętu do 
elektrochirurgii. Naszym sztandarowym produktem są aparaty elektrochirurgiczne, które wciąż ulepszamy i 
modernizujemy. Nasza oferta jest stale rozszerzana o innowacyjne produkty najwyższej jakości.

Obszary specjalizacji:
- Zaawansowane technologicznie aparaty elektrochirurgiczne 
- Najnowocześniejsze akcesoria do elektrochirurgii
Jakie są nasze atuty?
- Działamy w interesującej, zaawansowanej technologicznie branży
- Zapewniamy możliwość zdobycia wiedzy z wielu dyscyplin
- Gwarantujemy pracę w doświadczonym zespole inżynierów
- Jesteśmy dynamicznie rozwijającą się firmą o ugruntowanej pozycji na rynku

Tel.: (22) 723 08 00
e-mail: praca@emed.pl
www.emed.pl
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Lokalizacja ul. Ryżowa 69A, 05-816 Opacz Kolonia k/ Warszawy
Liczba pracowników w Polsce 70
Liczba ofert pracy w zależności od zapotrzebowania
Liczba ofert płatnych praktyk 6
Poszukiwani specjaliści programiści, projektanci elektroniki, serwisanci, testerzy, o

soby tworzące dokumentację urządzeń oraz projektujące mechanikę

Terminy rekrutacji rekrutacja trwa cały rok

Sposób rekrutacji test rekrutacyjny i rozmowa

Dodatkowe informacje:

Zapraszamy do aplikowania na płatne praktyki oraz do pracy!



ENIGMA SYSTEMY OCHRONY INFORMACJI SP. Z O.O.

Kontakt:

Nazwa firmy
 

  

Profil działalności firmy:
Opracowanie, produkcja i wdrożenia innowacyjnych systemów ochrony informacji są podstawą działalności 
spółki Enigma Systemy Ochrony Informacji. Wykorzystując własne rozwiązania sprzętowe i programistyczne 
zapewniamy najlepszą ochronę danych w administracji państwowej i samorządowej, instytucjach 
finansowych i przedsiębiorstwach. Wraz z połączeniem w ostatnim okresie z firmą Pacomp, Enigma umocniła 
swoją pozycję na rynku IT w segmencie sprzętowych rozwiązań kryptograficznych. Nasze produkty dają pełną 
ochronę kryptograficzną gromadzonych, przetwarzanych i przesyłanych informacji. Pod względem 
bezpieczeństwa oferowane rozwiązania są certyfikowane przez wyspecjalizowane komórki Służb Ochrony 
Państw.ach na 3 kontynentach. Pracujemy w 12 językach, codziennie rozwijającnaszą międzynarodową bazę CV.

Dział HR
Dorota Danieluk-Pałys; HR Business Partner
Tel.: +48(0) 22  570.57.36
e-mail: dorota.danieluk@enigma.com.pl
www.enigma.com.pl
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Lokalizacja Warszawa, Jutrzenki 116 
Liczba pracowników w Polsce 130
Liczba ofert pracy 10
Liczba ofert płatnych praktyk 5
Poszukiwani specjaliści Programiści (Java, Python, .Net, C++, C#, C) 
Terminy rekrutacji rekrutacja trwa cały rok

Sposób rekrutacji rozmowa kwalifikacyjna (opcjonalnie testy on-line)

Dodatkowe informacje:

Zapraszamy do współpracy wszystkich pasjonatów programowania (C, C++, JAVA, Python, .NET, C#). 
Zapewniamy dużą elastyczność, ciekawe projekty, pracę z nowymi technologiami, doskonałą 
atmosferę pracy, realną możliwość rozwoju zawodowego, atrakcyjną lokalizację biura, dobrą kawę i 
ciastka.
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e-point SA

Kontakt:

Nazwa firmy
 

  

Profil działalności firmy:
Firma e-point specjalizuje się w rozwiązaniach e-commerce realizowanych w oparciu o platformę SAP Hybris 
oraz rozwiązaniach omnichannel dla sektora finansowego. 
W ciągu 20 lat aktywności na rynku zrealizowaliśmy ponad pół tysiąca różnorodnych projektów dla 
międzynarodowych korporacji w ponad 30 krajach.
Średni staż naszych pracowników jest długi, co świadczy o konsekwentnym realizowaniu strategii 
„work and life balance” - w uznaniu dla prowadzonej polityki kadrowej zostaliśmy nagrodzeni godłem "
Inwestor w Kapitał Ludzki".

Kontakt / Contact: praca@e-point.pl
  www.e-point.pl/praca
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Lokalizacja Nasze główne biuro zlokalizowane jest w przestronnej willi 
na Mokotowie, 5 minut od stacji Metra Wierzbno.Liczba pracowników w Polsce 150

Liczba ofert pracy 6
Liczba ofert płatnych praktyk 3
Poszukiwani specjaliści -Młodszy Programista Java 

-Młodszy Programista Testów Automatycznych
-Młodszy Architekt / Projektant   Systemów
-Junior Front-End Developer
-Asystent/(ka) ds. Marketingu Technicznego (Vertabelo Academy)
-Junior Technical Writer (Vartabelo)

Dodatkowe informacje:

e-point SA to �rma o unikalnej atmosferze i kulturze organizacyjnej - funkcjonujemy w oparciu o 
wypracowany wspólnie Kodeks Honorowy. Pracownikom oferujemy liczne bene�ty, m.in. :
-opiekę medyczną (Medicover), kartę Multisport,
-indywidualne zajęcia z pro�laktyki wad postawy z doświadczonymi rehabilitantami w siedzibie �rmy 
 (ćwiczenia, masaże),
-do�nansowanie szkoleń,
-wyjazdy integracyjne i imprezy okolicznościowe.

Więcej informacji na stoisku e-point i na stronie: www.e-point.pl/praca



Evojam

Kontakt:

Nazwa firmy
 

  

Company Profil : 
Evojam builds high-performance web platforms for Silicon Valley and European customers. 
We focus on great craft & learning. This makes us the best place to launch into the programming 
profession. Immerse yourself in a team of the best developers in Poland and interesting, global projects!
Strict software development process features pre-commit code review for maximum code quality. 
We employ Scrum and use modern tech-stack: Scala, AngularJS, MongoDB, etc. Most of our work is 
done in the HR, SaaS, marketing and entertainment industries.

Contact (person, department): Michał Nowak
Tel.: +48 608 683 678
e-mail: adventure@evojam.com 
www.evojam.com/join-us/
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Company location ul. Mickiewicza 62, Warszawa Żoliborz 
Employees number in Poland 16
Job offers number 3
Paid internships offers number 2
Recruited specialists Backend Scala Developer - junior, mid, senior

Frontend JavaScript Developer - mid, senior
SysOp - junior, mid

Recruitment deadline ongoing

Recruitation procedur 1. CV or portfolio review
2.S mall homework assignment
3.M eeting - two parts: non-technical & technical
4.O ffer

Additional information:

Techstack: AngularJS, CoffeeScript, HTML5, CSS3, Sass, Jasmine, TypeScript, CoffeeScript, 
Compass, Gulp, Karma, Grunt,  Bower,   MongoDB,   Scala,   Akka,   Play,   Play,   Sails,   NodeJS,   
OpenStack,  Nginx,   Debian,   Elasticsearch,   CentOS,   Chef,   RabbitMQ,   Xen,   HAProxy,   
Amazon Web Services…
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EY (dawniej Ernst & Young)

Kontakt:

Nazwa firmy
 

  

Profil działalności firmy:
EY to światowy lider w zakresie profesjonalnych usług doradczych. Ponad 212 000 specjalistów w zakresie  
audytu, doradztwa biznesowego, podatkowego i prawnego oraz transakcyjnego, zatrudnionych w 150 krajach, 
łączy swoją wiedzę i międzynarodowe doświadczenie ze znajomością lokalnych uwarunkowań.  EY to również  
największa firma doradcza  na polskim rynku, zatrudniająca ponad  1800 profesjonalistów w  Warszawie, 
Katowicach, Krakowie, Łodzi, Poznaniu, Wrocławiu i  Gdańsku.  Poprzez swoje działania ma ambicję budować 
lepszy świat pracy dla swoich pracowników, klientów i całej społeczności. 

Olga Motyl, HR
Tel.: (22) 557 67 48
e-mail: olga.motyl@pl.ey.com
www.ey.com.pl/kariera  
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Lokalizacja Warszawa, Katowice, Kraków, Łódź, Poznań, Wrocław i Gdańsk 

Liczba pracowników w Polsce 1800

Liczba ofert pracy zależy od zapotrzebowania
Liczba ofert płatnych praktyk

Poszukiwani specjaliści Świadczymy usługi w obszarze:
Audytu, Doradztwa Biznesowego, Doradztwa Podatkowego, 
Doradztwa Transakcyjne, EY Law 

Terminy rekrutacji od kwietnia do września, w ciągu roku w zależności od 
zapotrzebowania 

Proces rekrutacji -Wypełniasz formularz aplikacyjny on-line na  ey.com.pl/kariera
-Wybranych kandydatów zaprosimy na testy on-line
-Kolejny etap to testy zdolności analitycznych i języka angielskiego, 
  na które zaprosimy Cię do nas.
-Ostatni etap to spotkanie z przedstawicielami HR i wybranego 
  działu merytorycznego oraz z Partnerem

Dodatkowe informacje:

Kluczowe kompetencje: 
-zdolności analityczne 
-umiejętność pracy w zespole i łatwość nawiązywania kontaktów 
-dobra organizacja pracy i zaangażowanie 
-dobre wyniki na studiach 
-bardzo dobra znajomość języka angielskiego
 

Liczba pracowników w innych krajach 212 000

zależy od zapotrzebowania



Gemius SA

Kontakt:

Nazwa firmy
 

  

Profil działalności firmy:
Jesteśmy polską firma, która doradza przedsiębiorcom, jak wykorzystywać internet w biznesie. 
Od 1999 roku badamy internautów pod kątem korzystania z mediów cyfrowych, tworząc w ten sposób unikalny
 socjodemograficzny profil e-konsumentów. Mierzymy oglądalność stron www i aplikacji, a także materiałów 
audio i wideo z poszczególnych źródeł ruchu, tj. komputerów, tabletów i smartfonów. Nasza firma działa w 
ponad 30 krajach w Europie, Afryce Północnej i na Bliskim Wschodzie (region EMEA), a w 14 z nich posiadamy 
oddziały. Naszymi klientami są reklamodawcy, wydawcy, domy mediowe, agencje reklamowe i firmy z sektora 
e-commerce. Prowadzone przez nas badania realizowane są zgodnie z zasadami międzynarodowego 
kodeksu ICC/ESOMAR.

Anita Puławska/ Junior HR Specialist
Tel.: 691  111 906
e-mail: anita.pulawska@gemius.com
Zakładka Kariera: https://www.gemius.pl/oferty-pracy.html 
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Lokalizacja ul. Postępu 18B/ Warszawa

Liczba pracowników w Polsce 190 osób

Liczba ofert pracy 17
Liczba ofert płatnych praktyk

Poszukiwani specjaliści Programiści Python, C++, Administratorzy IT, 
BigData Specialist, Analitycy,

Terminy rekrutacji cały rok 

Sposób rekrutacji Kilkuetapowa rekrutacja rozpoczyna się od analizy nadesłanych 
formularzy aplikacyjnych, której wyniki są podstawą zaproszenia 
do zadania rekrutacyjnego. Wyłoniona w procesie selekcji osoba 
zostanie zaproszona na rozmowę z przyszłym przełożonym.    

Dodatkowe informacje:

Dlaczego warto z nami pracować? 
- ponieważ realizowane przez nas projekty są nowatorskie i nieprzeciętne,
- ponieważ jesteśmy �rmą rozpoznawaną nie tylko w kraju, ale i na świecie, 
- ponieważ oferujemy Ci elastyczne formy współpracy i godziny pracy, 
- proponujemy Ci nieformalny styl pracy (brak dress codu, bardzo dobre relacje między pracownikami), 
- będziesz mógł/mogła wybrać jedną z do�nansowanych przez �rmę kart (medyczna, sportowa), 
- ponieważ doceniamy ambicję i nieszablonowe myślenie, 
- zagwarantujemy Ci dobre warunki pracy (nowoczesne biuro oraz sprzęt biurowy) i stabilne 
  zatrudnienie oraz ciekawe bonusy (m.in. zdrowa żywność, lekcje w-f, masaże...).
 

Liczba pracowników w innych krajach 89 osób

2
Liczba ofert bezpłatnych praktyk 2
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Globe IT / Globe IT Poland

Kontakt:

Nazwa firmy
 

  

Profil działalności firmy:
Globe IT Sp. z o. o. to polska firma o ugruntowanej pozycji na rynku w szeroko pojętym IT/Telecom. 
Nasz zespół tworzą zdolni specjaliści mający szczególne osiągnięcia w różnych dziedzinach związanych z 
wytwarzaniem aplikacji oraz systemów informatycznych. Obecnie obsługujemy ponad 500 klientów, firm i 
instytucji. Dostarczamy i wdrażamy systemy e-learningowe, e-commerce, ERP, CRM, CMS, rozwiązania mobilne, 
telekomunikacyjne, controllingowe i business intelligence. Zdobywane przez ponad 15 lat doświadczenia 
wykorzystujemy, aby systematycznie rozwijać nasze usługi i produkty.  Myślimy poza schematami, proponujemy
 rozwiązania i produkty, które dostosowujemy do każdego klienta indywidualnie, na podstawie starannej 
analizy potrzeb. 

Tomasz Piłat
Tel.: 22  244 55 05, 601224849
e-mail: tp@globeit.pl
www.globeit.pl
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Lokalizacja ul. Gżegżółki 11, 02-804 Warszawa.

Liczba pracowników w Polsce 30
Liczba ofert pracy 19
Liczba ofert płatnych praktyk
Poszukiwani specjaliści Grafik Kreatywny, Programista Java JEE, Programista ASP.NET, 

Programista PHP + Zend Framework, , Programista Unity3D, 
Programista Android, Programista iOS, Programista Asterisk, 
Specjalista UI/UX, Kierownik Projektów IT, 
Administrator sieci LAN/WAN IP, Game Tester, 
Tester aplikacji/urządzań elektronicznych.

Terminy rekrutacji cały rok / all time 

Sposób rekrutacji Wszystkie aktualne ogłoszenia znajdują się na stronie internetowej w
zakładce Kariera http://www.globeit.pl/career    

6

8
18 X

stoisko



GMV

Kontakt:

Nazwa firmy
 

  

Company’s business profile:
GMV is a private-capital Spanish technological business group trading on a worldwide scale. Founded in 1984 it 
operates in eight main sectors: Aeronautics, Space, Defense, Healthcare, Security, Transport, Telecommunications, 
Information technologies for the general government and major companies.
Our goal is to support our client’s processes by dint of technologically advanced solutions, providing integrated 
systems, specialized products and services covering the whole life cycle. These range from consultancy and 
engineering services up to the development of software and hardware, the integration of turnkey systems and 
operational backup, with an unswerving pledge to quality and competitiveness.

Human Resources department
telephone:+34918072100
e-mail: jobs@gmv.com
www.gmv.com
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Company location GMV currently runs 8 work centers in Spain and offices in France, 
Germany, India, Malaysia, Poland, Portugal, Romania, USA, 
Colombia and United Kingdom.

Employees number in Poland 62

Job offers number 96

Recruited specialists GMV’s technological activities call for qualifications in aeronautical 
engineering, industrial engineering, telecommunications, IT, 
physics and mathematics. Its international projection means that
 a high level of English is essential and mastery of any other 
language is also looked upon positively.

Employees number in other countries 1200

Paid internships offers number 21

Recruitation procedure GMV’s selection process is based on proven academic or 
professional skills and a positive attitude towards technology and 
team work.

Additional information:
As soon as they join the organization our young career professionals are given the chance to tackle 
technological challenges in an innovative environment, to work in multi-disciplinary teams and deal 
directly with clients. There are chances of working in our centers around the world or on the sites of 
our clients (France, Italy, Holland…).We provide continual top-up training to keep our career 
professionals perfectly abreast of all technologies used.We offer internships to �nal year students in 
technical degrees with the possibility of becoming a permanent member of our team after completion 
of their studies. If you are a recent graduate, we offer you the chance of being hired with a contract 
and develop a professional career in an innovative and international environment

37



Goldman Sachs

Kontakt:

Nazwa firmy
 

  

Company’s business profile:
Goldman Sachs is a leading global investment banking, securities and investment management firm that 
provides a wide range of financial services to a substantial and diversified client base that includes corporations,
 financial institutions, governments and high-net-worth individuals. As a strategic advisor and a source of capital, 
Goldman Sachs works not only with companies at the forefront of technological breakthroughs, but also within 
dozens of other industries undergoing technology-driven transformation.
“With the fast pace of the financial markets, and technology being so critical to our business, we have many 
varied, exciting engineering opportunities at GS. The proximity of Warsaw to our hub in London will allow people 
to make a big impact” Damian Sutcliffe, Head of EMEA Technology.

e-mail: recruitment-poland@gs.com
www: http://www.goldmansachs.com/careers
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Company location Offices in EMEA include Warsaw and London

Recruited specialists We are looking for outstanding candidates for a variety of Technology roles in Warsaw:
-BUSINESS SOFTWARE DEVELOPERS to write high-quality and thoughtful code, developing 
technical solutions for our business and external clients (e.g. JAVA, Web, Slang, C#)
-PLATFORM ENGINEERS to work as application developers or system engineers to develop
 and maintain our technology infrastructure and core frameworks (e.g. JAVA, Web, Slang, 
Networking)
You can join one of the following graduate programmes: 
-The 2017 New Analyst Programme is a full time entry-level role for undergraduate and 
graduate level students
-The 2017 Summer Analyst Programme is a 3 month internship during the summer break
 for undergraduate and graduate level students who are looking to progress to full time 
work the following year
-We offer 2017 Off-Cycle One Year Internships for Master’s Degree students who are 
looking to work part-time
-If you are a first year student, apply for the London 2017 Spring Programme to experience
 what it is like to work in Technology in a leading Investment bank.

Employees number in other countries 34 000 globally 

Recruitment deadline Warsaw roles are hired on a rolling basis so EMEA deadlines do not
 apply but we encourage early applications because roles are limited.  
Apply now!

Additional information:
Why work for Goldman Sachs Warsaw in Technology?  All our full time New Analysts start with a robust 
training programme.  You will work on challenging tasks, providing innovative technology to our 
business and clients. We offer you best-in-class training programmes and mentoring at every stage of 
your career. You will take on early responsibility as part of a growing office.   
Find out more about Goldman Sachs at goldmansachs.com/careers, connect with us on LinkedIn, 
subscribe to our YouTube and/or follow us on Twitter. The Goldman Sachs: Make an Impact app is 
designed to help you through the recruiting process from the early stages of researching the �rm to 
preparing for your �rst interview. Available on iTunes and Google Play.

Recruitment procedure http://www.goldmansachs.com/careers.  If you have any problems 
with applying, please email: recruitment-poland@gs.com .



Hays Poland

Kontakt:

Nazwa firmy
 

  

Profil działalności firmy:
Hays Poland jest firmą doradztwa personalnego, należącą do międzynarodowej grupy HAYS plc, notowanej na 
giełdzie w Londynie i największej na świecie firmy zajmującej się rekrutacją specjalistyczną. Działając na rynku 
rekrutacyjnym od ponad 40 lat, Hays posiada 240 biur w 33 krajach. Łącznie pracuje w nich ponad 9 tysięcy e
kspertów w 20 specjalizacjach.
W 2002 roku otworzyliśmy pierwsze biuro w Polsce. Od tego czasu umocniliśmy naszą pozycję na polskim rynku, 
stając się niekwestionowanym liderem w rekrutacji specjalistycznej. Obecnie w Hays Poland zatrudnionych jest 
ponad 200 osób w biurach w Warszawie, Katowicach, Wrocławiu, Krakowie, Trójmieście, Łodzi, Poznaniu oraz 
Szczecinie.

Maciej Opiekulski / marketing
Tel.:722226798
e-mail:opiekulski@hays.pl
www.hays.pl
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Lokalizacja Warszawa

Liczba pracowników w Polsce 250

Liczba ofert pracy 5-10 (zależy od doświadczenia)

Poszukiwani specjaliści Specjaliści IT (Programiści, testerzy, IT specialist, help-desk, 
service-desk, administrator baz danych, administrator aplikacji, 
PM, Analityk)

Terminy rekrutacji cały rok 
Sposób rekrutacji w zależności od Klienta    

Liczba pracowników w innych krajach ponad 9000

Liczba ofert płatnych praktyk nie oferujemy
Liczba ofert bezpłatnych praktyk nie oferujemy

Dodatkowe informacje:

Oferujemy usługi w zakresie rekrutacji specjalistycznej, doradztwa HR, Outplacementu, 
Executive Search, Recruitment Process Outsourcing, IT Contracting, Digital & Creative, 
Temporary Recruitment oraz Interim Management. Świadczymy usługi w sektorach prywatnym i 
publicznym, realizując projekty do pracy stałej, tymczasowej oraz na kontrakt. 
Naszą misję:  „POWERING THE WORLD OF WORK”, realizujemy świadcząc profesjonalne usługi 
dopasowane do wymagań Klientów, znajdując najlepszych wykwali�kowanych ekspertów w danych 
branżach. Cechą, która wyróżnia HAYS spośród konkurentów jest unikalny system rekrutacji wysokiej 
klasy specjalistów, managerów oraz pracowników wyższego szczebla w oparciu o wyspecjalizowane 
dywizje, skupiające się na obsłudze poszczególnych sektorów rynku pracy.
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InfiniteDATA

Kontakt:

Nazwa firmy
 

  

Profil działalności firmy:
InfiniteDATA jest innowacyjną polską firmą realizującą projekty w obszarze BI i DWH z wykorzystaniem 
najnowszych rozwiązań i najlepszych praktyk IT. Nasi konsultanci z wieloletnim doświadczeniem prowadzą 
projekty rozwoju dużych hurtowni danych dla znanych marek w branżach: bankowej, telekomunikacyjnej i FMCG.
 Nasi klienci często stawiają nas przed wyzwaniami, na które odpowiadamy nieszablonowymi rozwiązaniami. 
Nasz autorski system dla przedsiębiorstw: ScheduleIN służy do zarządzania procesami w systemach IT, dając jeden
 wspólny punkt kontroli nad środowiskami zbudowanymi w oparciu o różne technologie. Z sukcesem wdrażamy 
ScheduleINa w największych firmach. Jesteśmy dumni, że nasze rozwiązanie skutecznie konkuruje z innymi tego 
typu narzędziami dostarczanymi przez globalne korporacje.

Marta Dąbrowska, Specjalista ds. Rekrutacji
Tel.:881-692-116
e-mail:marta.dabrowska@infinitedata.com
www.infinitedata.com 
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Lokalizacja ul. Nowogrodzka 50, Warszawa

Liczba pracowników w Polsce 35
Liczba ofert pracy 10
Poszukiwani specjaliści DWH Consultant

ETL Developer
Mainframe Developer
Automation Specialist

Terminy rekrutacji REKRUTACJA CIĄGŁA 
Sposób rekrutacji Jedno spotkanie rekrutacyjne, w tym rozmowa techniczna, 

test kompetencji.

Dodatkowe informacje:

Oferujemy udział w ciekawych projektach dla znanych marek, możliwość nauki nowych technologii, 
stałe wsparcie jednego z naszych architektów, zajęcia z języka angielskiego i program szkoleń 
doskonalących umiejętności zarówno techniczne, jak i miękkie.Zapewniamy możliwość dynamicznego 
rozwoju, nabywania cennego doświadczenia i kontakt z najlepszymi specjalistami w swoich dziedzinach.
Projekty realizujemy w Warszawie, Wiedniu, Pradze, Helsinkach i innych europejskich miastach. 
W wybranych przypadkach dopuszczamy pracę zdalną. 



INTELIGHT Sp. z o.o.

Kontakt:

Nazwa firmy
 

  

Profil działalności firmy:
Intelight Sp. z o.o. to jedna z najszybciej rozwijających się firm z branży oświetleniowej w Polsce. 
Spółka rozpoczęła działalność jako producent oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego z czasem rozszerzając 
swoją ofertę o oświetlenie przemysłowe, biurowe i wiele innych produktów opartych na technologii LED. Dbałość
 o wysoką jakość rozwiązań oraz wsparcie jakie zapewniamy naszym Klientom pozwoliło nam osiągnąć stabilną 
pozycję rynkową. 
Oferta
W ofercie Intelight znajdują się oprawy oświetlenia awaryjnego, elektroniczne moduły awaryjnego zasilania oraz
 nowoczesne oświetlenie biurowe, przemysłowe, tuby LED - wszystko oparte na technologii LED. Wraz z rozwojem I
ntelight proponujemy naszym Klientom coraz szerszy asortyment. Wszystkie nowe projekty konstrukcji 
mechanicznych, elektronicznych układów zasilających i sterujących, realizowane są w Polsce we własnych 
działach R&D oraz wdrażane do produkcji w naszej nowej fabryce w Polsce.

Kontakt: Krzysztof Szczypiński
Tel.: +48 503 041 021
e-mail: krzysztof.szczypinski@intelight.pl
www.intelight.pl
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Lokalizacja Warszawa, Płońsk, Słupsk

Liczba pracowników w Polsce 50

Liczba ofert pracy 2

Poszukiwani specjaliści Programista w języku C
P    rojektant elektroniki

Terminy rekrutacji październik / listopad 2016 
Sposób rekrutacji CV i List motywacyjny na adres rekrutacja@intelight.pl

Liczba pracowników w innych krajach 3

Liczba ofert płatnych praktyk 2
Liczba ofert bezpłatnych praktyk 2

Dodatkowe informacje:

Od kandydata oczekujemy umiejętności obsługi, programowania, projektowania:
- elektroniki,  układów mikroprocesorowych (Atmel, Microchip, ST, Cortex itp.)
- Ethernet,
- WIFI,
- Bluetooth,
- RS485,
- RS232,
- Arduino.
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Intel Technology Poland

Kontakt:

Nazwa firmy
 

  

Profil działalności firmy:
Intel jest światowym liderem w dziedzinie krzemowej innowacji - opracowujemy technologie i produkty, 
które zmieniają ludzką pracę i życie. Jesteśmy największym na świecie producentem układów scalonych oraz 
twórcą mikroprocesorów. Od lat przesuwamy granice innowacji, co pozwala nam utrzymywać pozycję lidera w 
technologii półprzewodnikowej. 
Gdańskie Centrum Badawczo-Rozwojowe jest jednym z 17 największych laboratoriów Intela w Europie. 
Obecnie zatrudniamy ponad 1700 pracowników, na rok 2017 planujemy dalszy wzrost - poszukujemy 
specjalistów ds. rozwoju oprogramowania oraz walidacji.

Natalia Szostek
e-mail: grp_rekrutacja@intel.com
www.intel.pl/intel-poland
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Lokalizacja Gdańsk

Liczba pracowników w Polsce 1700

Liczba ofert pracy 46

Poszukiwani specjaliści Programiści i specjaliści ds. walidacji: C/C++/Java/C#/Python
Terminy rekrutacji Rekrutacja jest prowadzona przez cały rok.
Sposób rekrutacji Sprawdź nasze oferty pracy na: www.intel.com/jobs lub wyślij swoje 

CV na: grp_rekrutacja@intel.com

Liczba pracowników w innych krajach 110 000

Liczba ofert płatnych praktyk 10

Dodatkowe informacje:

Wymagania wobec kandydatów:
-umiejętności programistyczne - języki C/C++/C#/Java/Python,
-wykształcenie kierunkowe (informatyka, elektronika bądź pokrewne),
-innowacyjność, elastyczność, otwartość na innych i ich pomysły,
-płynna znajomość języka angielskiego,
-doświadczenie komercyjne jest dodatkowym atutem.
Naszym pracownikom oferujemy:
-doświadczenie zawodowe w międzynarodowym środowisku pracy,
-uczestniczenie w przełomowych, innowacyjnych projektach,
-konkurencyjne wynagrodzenie,
-elastyczne godziny pracy,
-kartę Multisport,
-kupony lunchowe,
-ubezpieczenie na życie,
-ubezpieczenie zdrowotne dla Ciebie i Twojej rodziny,
-udział w wydarzenaich kulturalnych i sportowych.



IS - Wireless

Contact:

Nazwa firmy
 

  

Company’s business profile:
IS-Wireless is a globally operating Polish software developer and IP provider specializing in advanced solutions 
for wireless systems. IS-Wireless develops 4G and 5G algorithms, protocols and tools. Our clients are primarily 
early technology adopters including ODMs, OEMs, chip vendors, and operators. We deliver our services to 
companies and organizations from Europe, USA, Africa and Asia. The company is engaged in EU FP7 projects on 
5G and is active in delivering technical courses on advanced telecom. 
IS-Wireless collaborates actively with numerous key European institutions, including King’s College London, 
HHI Fraunhofer, Alcatel-Lucent, CEA-Leti, Thales and Eurecom. The company is also a member of the 
European Technology Platform NetWorld2020. 

Łukasz Kwiatkowski, R&D 
l.kwiatkowski@is-wireless.com 
telephone: +48 22 213 8297 
e-mail: info@is-wireless.com 
www.is-wireless.com
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Company location ul. Pulawska 45b 05-500 Piaseczno / near Warsaw, POLAND 

Job offers number

Employees number in Poland 15 

Recruitment deadline continuous recruitment

Recruitment procedure 3 steps: initial conversation, technical interview and programming test 

3 
Paid internships offers number 2
Unpaid internships offers number 2
Recruited specialists LTE Embedded Developer 

R&D Engineer (LTE/LTE-A) 
Business Manager 
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KARIEROpomocni, 
czyli Biuro Karier Politechniki Warszawskiej

Contact:

Nazwa firmy
 

  

Misją Biura Karier jest kompleksowe  wsparcie studentów i absolwentów w kreowaniu kariery. 
Cel ten realizowany jest dzięki bogatej ofercie usług  - konsultacji  z doradcą kariery, coachem, 
prawnikiem oraz warsztatom dotyczącym efektywności zawodowej i osobistej. Dzięki tej ofercie s
tudenci i absolwenci wiedzą JAK i GDZIE szukać wymarzonej pracy, uświadamiają swoje predyspozycje 
zawodowe.  Wiedzą w jaki sposób  przygotować mistrzowskie CV i LM, wiedzą  jak radzić sobie ze 
stresem w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej, czy w jaki sposób wpływać na swoją efektywność i  motywację. 

Biuro Karier łączy także studentów i absolwentów ze światem biznesu. Ma to miejsce w trakcie 
organizowanych „Spotkań z pracodawcą”. W ubiegłym roku akademickim gościli, min. tacy przedstawiciele 
firm jak Apri Aviation, PGE, Skyscanner , Aco Elementy Budowlane, Ericsson, E&Y, CISCO.  Dodatkowo 
studenci i absolwenci mogą czerpać informację o rynku pracy z portalu internetowego 
(www.bk.pw.edu.pl) na którym obecnie jest 700 ofert pracy. Korzysta z niego ponad  7000 pracodawców 
oraz ponad 19 tyś. Studentów i  Absolwentów.  

Biuro Karier Politechniki Warszawskiej
Plac Politechniki 1, Gmach Główny pokój 148, 00-661 Warszawa
tel: 022 234 63 67,
www.bk.pw.edu.pl, email: biurokarier@bk.pw.edu.pl
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O  skuteczności  Biura Karier świadczą liczne nagrody: 
-    1 miejsce dla najaktywniejszego biura karier w ramach międzynarodowego„World Talent Acquisition Survey,”
-     wyróżnienie za największą liczbę ofert pracy (Ogólnopolski przegląd biur karier – Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego), 
-     wyróżnienie za najbardziej efektywne działania promocyjne wśród studentów (Gala Universum Awards Poland 2015), 
       a co najważniejsze –  pozytywne opinie osób korzystających 
z oferty:

„Dzięki wsparciu BK miałem siłę, aby się nie poddawać w dążeniu do celu.”

„Dokumenty są dopracowane i mają większą "sił przebicia" podczas rekrutacji i jestem zapraszana na 
rozmowy rekrutacyjne.”

„Dzięki konsultacji pewniej szedłem na kolejne rozmowy o pracę choć mały niepokój pozostawał.
Konsultacje podniosły mnie na duchu i pozwoliły odzyskać siły i nadzieję.”

Biuro Karier inspiruje do zmiany. Samo także się zmienia. Dla studentów, absolwentów i  pracodawców. 
W tym roku akademickim realizuje dwa nowe projekty: Program Ambasadorski, łączący studenta 
konkretnego Wydziału z Biurem Karier, po to by rozpowszechniać usługi Biura oraz wspierać w organizacji drugiego projektu:
 „Latającego stolika Biura Karier”.  
Jego celem jest promocja usług Biura Karier na poszczególnych Wydziałach, a także udzielanie studentom wskazówek  
dotyczących efektywności na rynku pracy. To także czas, by porozmawiać o  wyzwaniach, celach i możliwościach  zawodowych.

„Sukces to drabina, po której nie sposób wspiąć się z rękami w kieszeniach” zespół Biura Karier swą otwartością, zaangażowaniem 
i uśmiechem wspiera każdego studenta i absolwenta w  drodze do odnalezienia własnej drabiny sukcesu.

Nie pukaj, wchodź śmiało



Kinguin

Kontakt:

Nazwa firmy
 

  

Profil działalności firmy:
Kinguin to jedna z najpopularniejszych na świecie platform do zakupu gier online. 
Nasz zespół liczy juz ponad 300 osób i sale się powiększa. Oprócz lokalizacji w Polsce, posiadamy równięz 
oddziały w Bułgarii, Tym, którzy do nas dołączą gwarantujemy nie tylko pracę w pasjonującej branży gier, ale i 
świetne warunki oraz możliwość szybkiego rozwoju.

Paweł Krzemiński, HR&Education Team
Tel.: +48 532441004
e-mail: pawel.krzeminski@kinguin.net
www.kinguin.net/jobs
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Lokalizacja Warszawa

Liczba pracowników w Polsce 250-500

Liczba ofert pracy 40
Sposób rekrutacji Rozmowa kwalifikacyjna ze specjalistą z danej dziedziny podczas, 

której sprawdzamy wiedzę techniczną

Liczba pracowników w innych krajach 100
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KMD Poland

Contact:

Nazwa firmy
 

  

Company’s business profile:
KMD Poland is a subsidiary to KMD A/S – one of Denmark’s leading IT and software companies who has played a
 key role in digitizing the Danish welfare state for more than 40 years. The majority of our business revolves 
around software development, creating and delivering IT solutions for the local and central government, 
regional and private markets. We handle everything from the administration of schools and utility companies 
to parliamentary elections. We have more than 200 IT specialists in our Warsaw's office translating complex 
processes and legislation into simple and effective IT solutions that make life easier for citizens, for employees 
and for customers in the public and private sectors. 

Paulina Czarkowska, IT Recruitment Expert
telephone: 669 617 255
e-mail: pcz@kmdpoland.pl 
www.kmdpoland.pl
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Company location Warsaw, Inflancka 4a, Gdański Business Center 
(only 100 m. to the metro station „Dworzec Gdański”) 

Job offers number

Employees number in Poland more than 200

Recruitment deadline w związku z dynamicznym rozwojem, stale poszukujemy osób o 
ww. profilu / continuous recruitment

Recruitment procedure aplikacja – rozmowa telefoniczna z rekruterem – spotkanie osobiste z 
competence managerem – weryfikacja techniczna – spotkanie z 
przedstawicielami projektu / CV – telephone conversation with our 
recruiter – meeting with one our competence manager – 
technical skills test – meeting with the project leaders

37 
Paid internships offers number 5
Recruited specialists Developers (.NET/JAVA/SAP ABAP/BI), Testers, Web Developers

Employees number in other countries more than 3000

Additional information:

Why work with us?
We focus on creating a framework which allows for the necessary �exibility to strike the proper work 
life balance. Apart from the rich bene�t package (health insurance, lunches at work, cinema tickets, 
etc.) we have a range of training and development opportunities designed to help you be a brilliant 
and inspired programmer. We have established a cooperation with important group of experts and 
in�uencers from the industry so you’ll have a chance of taking part in events, seminars, meetups and 
talks from experts inside and outside KMD Poland. We have open and friendly environment with a 
�at structure which creates short distance between managers and workers. We’re very much focused 
on knowledge-sharing initiatives, so you’ll get the chance to be better at what you do. 



Lingaro

Kontakt:

Nazwa firmy
 

  

Profil działalności firmy:
Jesteśmy szybko rozwijającą się firmą świadczącą usługi informatyczne. Specjalizujemy się w rozwiązaniach z 
obszarów Business Intelligence i Hurtowni Danych. Naszymi klientami są największe światowe firmy jak 
również liderzy polskiego rynku. Dostarczając naszym klientom innowacyjnych rozwiązań wyprzedzamy ich 
oczekiwania, a robimy to dzięki najlepszym specjalistom IT w Polsce i na Filipinach. Korzystamy z 
najnowocześniejszych na świecie technologii, realizujemy projekty używając metodyk Scrum lub waterfall 
zależnie od ich specyfiki.

e-mail: careers@lingaro.com;   
www.lingaro.com;    www.fb.com/lingaro 
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Lokalizacja Warszawa 02-595, ul. Puławska 99a

Liczba pracowników w Polsce 260

Termin rekrutacji rekrutacja ciągła
Sposób rekrutacji zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie cv na adres: 

careers@lingaro.com

Liczba pracowników w innych krajach 20
Poszukiwani  specjaliści Studenci i absolwenci studiów informatycznych lub 

pokrewnych z pasją do zastosowania technologii 
dla biznesu, wychodzący poza szablon i chcący rozwijać swój 
potencjał, a  dodatkowo znający język angielski i podstawy 
programowania/ baz danych.
Przykładowe role:
-Młodszy Programista Oracle, 
-Młodszy Programista Java, 
-Analityk Baz Danych, 
-Analityk Biznesowy, 
-Młodszy Tester Oprogramowania,
-Konsultant Business Intelligence.

Dodatkowe informacje:

Nasi pracownicy doceniają świetną atmosferę w �rmie i polecają Lingaro swoim znajomym jako 
miejsce pracy. To właśnie ludzie tworzą Lingaro.
Jeśli:
-chcesz pracować w obszarze Hurtowni Danych i Business Intelligence
-bazy danych i programowanie to Twoje drugie ja
-chcesz się szkolić i uzyskiwać certy�katy
-czujesz się dobrze w niekorporacyjnej atmosferze
-chcesz pracować w �rmie otwartej na studentów i ich rozwój
-lubisz dodatkowe bonusy (opieka medyczna, karta MultiSport) 
Podziel się swoją pasją! Dołącz do nas!
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Macro-System M. Ciepliński

Kontakt:

Nazwa firmy
 

  

Profil działalności firmy:
MACRO-SYSTEM jest polską prywatną firmą z ponad 20 letnim doświadczeniem na międzynarodowym rynku 
specjalistycznych usług informatycznych. Specjaliści MACRO-SYSTEM projektują, produkują, wdrażają i 
utrzymują w działaniu nowoczesne autorskie systemy komputerowe dostosowane do indywidualnych potrzeb 
klientów.Naszymi klientami są firmy telekomunikacyjne, instytucje rządowe, dostawcy taboru kolejowego i 
autobusowego oraz przewoźnicy transportu publicznego.Nasze systemy znajdują zastosowanie w obszarach 
bezpieczeństwa i porządku publicznego, cyberbezpieczeństwa, telekomunikacji, transportu publicznego i 
automatycznego pobierania opłat. 

kariera@macrosystem.pl
+48 22 8940448
www.macrosystem.pl 
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Lokalizacja ul. Gajdy 44, 02-878 Warszawa

Liczba pracowników w Polsce 70+
Poszukiwani specjaliści Programiści 
Terminy rekrutacji cały rok, w zależności od potrzeb
Sposób rekrutacji CV (i ewentualnie list motywacyjny) należy przesłać mejlem

Dodatkowe informacje:

W związku z dynamicznym rozwojem nowych produktów, rozbudowujemy dział Badań i Rozwoju.
Obecnie poszukujemy programistów C++, Python, Javascript (AngularJS) i specjalistów baz danych 
(PostgreSQL). Dołącz do naszego zespołu, by wspólnie z nami tworzyć innowacyjne, bardzo ciekawe 
projekty w przyjaznej atmosferze, dalekiej od korporacyjnego zgiełku! Zapraszamy!



MOBIEM Sp. z o.o.

Kontakt:

Nazwa firmy
 

  

Profil działalności firmy:
MOBIEM jest jedną z czołowych agencji mobile marketingu w Polsce, działającą na rynku od 2011. Od początku 
roku należy do międzynarodowej Grupy Bauer. Agencja specjalizuje sięw produkcji aplikacji i gier mobilnych. 
W swoim dorobku ma ponad sto sześćdziesiąt aplikacji, m.in.: Transportoid, Pierwsza Pomoc - First Aid, Dieta PL, 
Bankomaty PL, My pregnancy - Moja ciąża, FitMan, Shades. W portfolio agencji znajduje się sieć premium reklamy
 mobilnej MOBISKY, a także platforma MOBEACON. MOBIEM dostarcza usługi, oprogramowanie oraz rozwiązania 
reklamowe i marketingowe dla największych reklamodawców w Polsce.  Firma oferuje również szeroki wachlarz
 formatów reklamy mobilnej, takich jak m.in. geolokalizowane notyfikacje. 
Więcej informacji o firmie: www.mobiem.pl

Mariusz Wojcieski/ IT Director
Tel.:  22 241 19 44
e-mail: kariera@mobiem.pl ; www.mobiem.pl
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Lokalizacja ul. Pańska 98/15, Warszawa

Liczba pracowników w Polsce 25 osób
Liczba ofert pracy procesy rekrutacyjne prowadzimy w odpowiedzi na 

aktualne potrzeby biznesowe. Najnowsze oferty są 
publikowane na stronie MOBIEM (www.mobiem.pl/kariera)

Poszukiwani specjaliści iOS developer, 
Web developer (HTML5, CSS3, Java Script),
Android developer, 
Backend developer (PHP, Postgres, sql, python, git), 
Programiści Java (SQL, git),
Tester aplikacji mobilnych i stron www

Terminy rekrutacji Rekrutacja jest prowadzona przez cały rok.
Sposób rekrutacji W przypadku zainteresowania współpracą z MOBIEM prosimy o przesłanie CV na adres 

kariera@mobiem.pl . I etap rekrutacji: selekcja i analiza CV pod kątem wymagań zawartych 
w ogłoszeniu na konkretne stanowisko. Osoby najlepiej odpowiadające profilowi 
kompetencyjnemu będą zapraszane na spotkanie. II etap: rozmowa kwalifikacyjna z 
bezpośrednim przełożonym, która ma na celu zweryfikowanie umiejętności kandydata oraz 
poznanie oczekiwań i  planów jego rozwoju. Po pozytywnym przebiegu obu etapów, 
podejmujemy decyzję o zatrudnieniu oraz podajemy niezbędne informacje dotyczące 
kwestii formalnych, potrzebnych do rozpoczęcia pracy w MOBIEM.

Liczba ofert płatnych praktyk rekrutacja ciągła

Dodatkowe informacje:

Razem z nami możesz:
-rozwinąć swoje umiejętności i pogłębić wiedzę w obszarze mobile’u i tworzenia aplikacji i gier 
mobilnych, 
-pracować nad autorskimi projektami mobile’owymi, 
-zdobywać doświadczenie zawodowe poprzez pracę przy różnorodnych zleceniach.
Zapraszamy! Dołącz do naszego zespołu!

Liczba ofert bezpłatnych praktyk oferujemy wyłącznie płatne praktyki
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Mobica

Kontakt:

Nazwa firmy
 

  

Profil działalności firmy:
Mobica jest światowym liderem w tworzeniu i rozwoju oprogramowania. Współpracujemy liderami branż 
takich jak: motoryzacja, żegluga, lotnictwo, finanse i bankowość, TV. Spektrum naszych działań rozciąga się 
od aplikacji mobilnych do półprzewodników. Dodatkowo wykonujemy testy przygotowanego oprogramowania
Mobica powstała w 2004 roku jako jednoosobowe, domowe przedsiębiorstwo po to, by po 11 latach 
rozwinąć się do 1000 pracowników pracujących dla klientów od Londynu, poprzez Warszawę, czy Seul aż 
do Nowego Yorku.Serce Mobiki to biura, z których pracuja nasi inżynierowie. Obecnie mamy 10 biur w: 
Wilmslow (Wielka Brytania), San Jose i Bellvue (Stany Zjednoczone), Guadalajarze (Meksyk), oraz 6 polskich 
biura w: Szczecinie, Bydgoszczy, Łodzi, Warszawie, Lublinie i Rzeszowie.

Renata Maszczykowska
Tel.: 792 - 511 - 855
e-mail: renata.maszczykowska@mobica.com
www.mobica.com
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Lokalizacja Warszawa, Skierniewicka 10a

Liczba ofert pracy 5 (Software Engineers: Embedded C, C/C++, iOS. Software 
Testers: test manuals, test automation (C/C++, Python)

Poszukiwani specjaliści iSoftware Engineers: Embedded C, C/C++, iOS. 
Software Testers: test manuals, test automation (C/C++, Python)

Terminy rekrutacji Praca: cały rok. Staże 30.06. 2017
.Sposób rekrutacji Wstępna weryfikacja HR (telefoniczna), wstępna 
weryfikacja techniczna (telefoniczna), weryfikacja techniczna 
(spotkanie w biurze), weryfikacja HR (spotkanie w biurze).

Liczba ofert płatnych praktyk 6-8



N7 Mobile Sp. z o.o.

Kontakt:

Nazwa firmy
 

  

Profil działalności firmy:
Firma N7 Mobile Sp. z o.o. została założona pod koniec 2010 roku. Misją firmy jest tworzenie innowacyjnych 
rozwiązań dla rynki IT. Główna działalność firmy jest związana z realizacją oprogramowania dla urządzeń mobilnych. 
Przez sześć lat działalności firma zrealizowała ponad 50 wysokiej jakoś produktów dla klientów biznesowych 
należących głównie do grona operatorów telekomunikacyjnych w Polsce. Firma jest także producentem aplikacji 
dla użytkowników końcowych dystrybuowanych na całym świecie za pomocą takich platform jak Google Play czy 
AppStore. Od roku 2014 N7 Mobile uczestniczy w działaniach sektora kosmicznego. Firma realizuje projekty 
oprogramowania dla Europejskiej Agencji Kosmicznej (m.in. oprogramowanie dla misji PROBA3). 

Michał Mosdorf
Tel.: +48  531 47 5 147
e-mail: rekrutacja@n7mobile.com
www.n7mobile.com
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Lokalizacja Warszawa

Liczba ofert pracy 5

Poszukiwani specjaliści Programista C/C++
Programista Android
Programista iOS
Projektant UI/UX

Terminy rekrutacji ciągła
Sposób rekrutacji rozmowa

Liczba ofert płatnych praktyk 2

Dodatkowe informacje:

Oprogramowanie systemów wbudowanych
-Rozwój oprogramowania dla procesorów Leon3
-Oprogramowanie niskopoziomowe
-Oprogramowanie sterowników
-Rozwój oprogramowania aplikacyjnego dla systemu RTEMS
-Walidacja oraz wery�kacja oprogramowania
-Doświadczenie w realizacji oprogramowania zgodnie ze standardami ESA ECSS
  Oprogramowanie dla urządzeń mobilnych
-Dystrybucja treści multimedialnych
-Rozwój dedykowanych silników muzycznych
-Prezentacja treści audio i video
-Obsługa technologii strumieniowania multimediów
-Systemy push messaging
-Integracja z systemami płatności
-Integracja z systemami VAS operatorów telekomunikacyjnych 
-Realizacja dedykowanych interfejsów gra�cznych bazujących na technologii OpenGL
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NI

Contact:

Nazwa firmy
 

  

Company’s business profile:
Since 1976, NI (www.ni.com) provides powerful, flexible technology solutions that accelerate productivity and 
drive rapid innovation. NI’s graphical system design approach to engineering provides an integrated software 
and hardware platform that speeds the development of any system needing measurement and control. 
The company’s long-term vision and focus on improving society through its technology supports the success of 
its customers, employees, suppliers and shareholders. Headquartered in Austin, Texas, NI has over 7 100 employees 
with direct operations in over 50 countries. The company sells products to more than 35,000 companies in 
90 countries. In 2013, National Instruments was honored by FORTUNE for 14th consecutive year among 100 
best companies to work for. In 2014, National Instruments was ranked number 15 in the World's Best Multinational 
Workplaces List.

Réka Kosik
telephone: +36306572483
e-mail: reka.kosik@ni.com
www.nieecareer.com
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Company location Offices in nearly 50 countries (including Poland, Warsaw)

Job offers number

Employees number in Poland 15 employees

Recruitment deadline all year around

Recruitment procedure 1-3 month

1 
Employees number in other countries 7100 employees

Additional information:

Current Vacancies at NI Central and Eastern Europe
-Summer Engineering Internship 2017
-Applications Engineer Poland

Paid internships offers number 1 



Patpol Kancelaria Patentowa Sp. z o.o.

Kontakt:

Nazwa firmy
 

  

Profil działalności firmy:
Kancelaria Patentowa Patpol istnieje od 1966 r. Jest jedną  z   dwóch firm z branży ochrony własności intelektualnej 
w Polsce, o tak długiej historii i   tradycji.Przez ostatnie 50 lat konsekwentnie budowaliśmy swoją międzynarodową
 pozycję, opartą na   wiedzy, profesjonalizmie i doświadczeniu. Obecnie jesteśmy postrzegani jako wiodąca i   
jedna z najlepszych kancelarii w dziedzinie kompleksowej ochrony wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów 
przemysłowych, znaków towarowych oraz praw autorskich.Zatrudniamy  rzeczników patentowych, prawników i 
specjalistów, tworzących wysoce wykwalifikowany, doświadczony zespół i zapewniających doradztwo w kwestiach
 ochrony własności intelektualnej,  w    języku angielskim, niemieckim, francuskim i rosyjskim.

Karolina Kubacz
Tel.: 22-54-69-101
e-mail: rekrutacja@patpol.pl 
www.patpol.pl  
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Lokalizacja Warszawa

Liczba pracowników w Polsce 74 osób
Liczba ofert pracy 2

Poszukiwani specjaliści 2

Terminy rekrutacji 30.10.2016
Sposób rekrutacji Osoby zaineresowane prosimy o przesłanie CV na adres  

rekrutacja@patpol.pl

Dodatkowe informacje:

Poszukujemy absolwentów lub studentów ostatnich lat studiów z dziedziny elektroniki, elektrotechniki 
lub nauk pokrewnych

Wymagania:
-wykształcenie wyższe kierunkowe
-znajomość języka angielskiego w stopniu bardzo dobrym  
-znajomość drugiego języka w szczególności języka francuskiego lub niemieckiego będzie dodatkowym 
  atutem

Oferujemy:
-umowę o pracę
-prywatną opiekę medyczną
-pakiet socjalny 
-możliwość rozwoju 
-pracę w miłym zespole

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV na adres  rekrutacja@patpol.pl  
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PCO S.A.

Kontakt:

Nazwa firmy
 

  

Profil działalności firmy:
PCO S.A. powstało w 1976 roku. W roku 1994 zostało przekształcone w spółkę akcyjną. PCO S.A.   działa w oparciu 
o Kodeks spółek handlowych i statut spółki. Od 21 października 2014 roku wchodzi w skład 
Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A.Podstawową działalnością PCO S.A. jest produkcja i sprzedaż wyrobów 
optoelektronicznych, przyrządów obserwacyjnych i celowniczych z zastosowaniem techniki laserowej, 
noktowizyjnej oraz termowizyjnej dla potrzeb wojska. PCO S.A. zajmuje się również prowadzeniem prac 
badawczo-rozwojowych i wdrożeniowych. Posiada własne zaplecze badawcze i zatrudnia wysoko 
wykwalifikowanych specjalistów z dziedziny optoelektroniki.
Spółka produkuje wyposażenie zarówno dla indywidualnego żołnierza jak i pojazdów wojskowych. 
Pełni również rolę koordynatora programu polskiego żołnierza przyszłości – TYTAN.

Ewa Towerska Kierownik Działu Rozwoju Zawodowego 
telephone: 22  515 75 89 602-218-649
e-mail: ewa.towerska@pcosa.com.pl  
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17 X

stoisko

Lokalizacja 03-982 Warszawa ul. Jana Nowaka-Jeziorańskiego 28

Liczba pracowników w Polsce 600
Liczba ofert pracy 4

Poszukiwani specjaliści administrator sieci komputerowej
i    nżynier oprogramowania
i    nżynier systemów, specjalność: wymagania i architektura
i    nżynier systemów, specjalność: modelowanie

Terminy rekrutacji wrzesień – grudzień 2016 r.  
Sposób rekrutacji informacja o ofertach pracy i sposobie rekrutacji znajduje się na  

stronie internetowej  www.pcosa.com.pl 

Liczba ofert płatnych praktyk 6

Dodatkowe informacje:

Razem z nami możesz:
-rozwinąć swoje umiejętności i pogłębić wiedzę w obszarze mobile’u i tworzenia aplikacji i gier 
mobilnych, 
-pracować nad autorskimi projektami mobile’owymi, 
-zdobywać doświadczenie zawodowe poprzez pracę przy różnorodnych zleceniach.
Zapraszamy! Dołącz do naszego zespołu!

Liczba ofert bezpłatnych praktyk 15



Pentacomp Systemy Informatyczne S.A.

Kontakt:

Nazwa firmy
 

  

Profil działalności firmy:
Jesteśmy producentem rozwiązań informatycznych i dostawcą profesjonalnych usług IT dla firm i sektora 
publicznego. Mamy ponad 20-letnie doświadczenie w realizacji projektów dla największych w Polsce organizacji, 
między innymi ministerstw, izb celnych, szpitali, firm z  sektora ubezpieczeniowego, telekomunikacyjnego i 
przemysłu. Wspieramy naszych klientów tworząc dedykowane rozwiązania służące zarządzaniu, optymalizacji 
procesów i  dostosowaniu ich do wymogów prawnych oraz zapewnieniu bezpieczeństwa informacji.
Większość projektów realizujemy metodyką SCRUM, dzięki czemu klient ma możliwość uczestnictwa w procesie 
produkcyjnym, a każdy z członków zespołu projektowego ma realny wpływ na postęp prac i ostateczny kształt 
produktu.

Dział Personalny
Tel. / telephone: 22 417 57 19
e-mail: rekrutacja@pentacomp.pl
www.pentacomp.pl 
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18 X

stoisko

Lokalizacja Siedziba firmy znajduje się w Alejach Jerozolimskich 179 w Warszawie 
(Blue Office II). To  tutaj prowadzone są prace nad większością projektów.
 Mamy również niewielkie biuro w  Krakowie.

Liczba pracowników w Polsce 200
Liczba ofert pracy 1

Poszukiwani specjaliści Programiści (Java, .NET, Oracle), Testerzy, Analitycy, 
Administratorzy, Praktykanci

Terminy rekrutacji Rekrutujemy w trybie ciągłym, warto więc śledzić bieżące oferty 
na naszej stronie internetowej.

Sposób rekrutacji Szczegóły procesu rekrutacyjnego zależne są od stanowiska i zakresu przyszłych zadań. 
Czasami zadajemy pytania już na etapie składania aplikacji, prosimy o rozwiązanie zadań lub 
przeprowadzamy wstępne wywiady telefoniczne. Wyselekcjonowani kandydaci spotykają 
się z Kierownikiem Projektu lub/i ekspertem oraz HR. Zwykle jest to jedno spotkanie, 
podczas którego weryfikujemy zarówno poziom kompetencji merytorycznych, jak i 
predyspozycje osobowościowe. Osobom bez doświadczenia proponujemy miesięczne 
bezpłatne praktyki, po których z większością nawiązujemy dłuższą, już odpłatną współpracę.

Liczba ofert płatnych praktyk 2

Dodatkowe informacje:

Nie wciśniemy Cię w garnitur ani sztywne godziny pracy. Chcesz przyjechać rowerem? Mamy prysznic. 
Studia są dla Ciebie ważne, więc od czasu do czasu potrzebujesz więcej wolnego, by przygotować się
 do zaliczeń i egzaminów? Rozumiemy to. Czasem w trakcie pracy potrzebujesz się odstresować? 
Na miejscu mamy piłkarzyki, darta i worek bokserski. Jednak praktyki i praca u nas to przede 
wszystkim intensywny rozwój zawodowy pod okiem ekspertów z wieloletnim doświadczeniem. 
Jedną z możliwości rozpoczęcia kariery zawodowej jest PentaAkademią – projekt edukacyjny, w 
ramach którego latem br. kilkanaścioro studentów rozwijało umiejętności programistyczne oraz 
zgłębiało zagadnienia bazodanowe i webowe. Po zakończeniu szkolenia z większością uczestników 
pilotażowej edycji nawiązaliśmy współpracę. Jej powodzenie sprawiło, że planujemy kolejne szkolenia

Liczba ofert bezpłatnych praktyk 3
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PKO BP Finat

Kontakt:

Nazwa firmy
 

  

Profil działalności firmy:
Spółka z Grupy PKO Banku Polskiego, która świadczy kompleksowe usługi firmom z sektora finansowego –
 m.in.: usługi agenta transferowego, księgowości funduszy i  spółek. Jest Podmiotem Wspierającym 
Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami. Specjalizuje się również w outsourcingu kompetencyjnym 
specjalistów IT, zespołów projektowych oraz procesów informatycznych – dysponuje bazą 10 tysięcy ekspertów. 
Na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego Spółka świadczy również usługi w charakterze krajowej 
instytucji płatniczej.
Dodatkowe informacje dostępne są pod adresem: www.finat.pl

Marta Barcicka
Kierownik Zespołu Zarządzania Personelem i HR
Tel.: 22  521 56 75
e-mail: m.barcicka@finat.pl
http://www.finat.pl/
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9
17 X

stoisko

Lokalizacja ul. Grójecka 5, 02-019 Warszawa

Liczba pracowników w Polsce 150
Liczba ofert pracy 30

Poszukiwani specjaliści BRANŻA IT: Programiści, Administratorzy, Analitycy, Architekci, 
Testerzy, Project Managerowie i in.

Terminy rekrutacji 2-3 tygodnie
Sposób rekrutacji Prosimy o wysłanie CV na adres: kariera@finat.pl. 

Proces rekrutacyjny wygląda następująco
1. Aplikacja
2. Analiza Dokumentów
3. Rozmowa kwalifikacyjna
4. Rozmowa z klientem
5. Zakończenie procesu rekrutacyjnego.

Dodatkowe informacje:

Prowadzimy procesy rekrutacyjne przez cały rok na różnego rodzaju stanowiska, głównie w  obszarze IT.
Wymagania wobec kandydatów są uzależnione od stanowiska. Szczegółowe informacje określane są w 
naszych ogłoszeniach. Poszukujemy osób zaangażowanych w powierzane obowiązki, z inicjatywą, 
motywacją, otwartych na nowe doświadczenia.



Praca.pl

Kontakt:

Nazwa firmy
 

  

Profil działalności firmy:
Praca.pl to jeden z największym polskich portali pracy. Codziennie na łamach serwisu pojawiają się setki nowych 
ofert pracy z całej Polski, a także zagranicy. 
Pracodawcy poszukujący pracowników, praktykantów i stażystów publikują na Praca.pl ponad 25 tysięcy ogłoszeń w 
każdym miesiącu. Oferty, jakie znajdziecie na portalu są aktualne i odzwierciedlają zapotrzebowanie rekrutacyjne 
firm z całej Polski.
W jaki sposób maksymalnie wykorzystać możliwości Praca.pl?
1.  Załóż bezpłatne konto i aplikuj na ogłoszenia kiedy chcesz
2.  Dodawaj interesujące ogłoszenia do ulubionych
3.  Włącz powiadomienia - jako pierwszy otrzymasz spersonalizowane oferty pracy
4.  Uzupełnij profesjonalny profil zawodowy
5.  Dodaj dokumenty: CV, portfolio, referencje

Dane kontaktowe pracodawców publikujących oferty pracy 
na Praca.pl są dostępne w każdym ogłoszeniu
http://www.praca.pl/
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Liczba ofert pracy Ponad 25 tysięcy ofert pracy, praktyk i staży w każdym miesiącu

Poszukiwani specjaliści Specjaliści z wszystkich branż i obszarów zawodowych

Terminy rekrutacji Cały rok

Sposób rekrutacji Poprzez kliknięcie w "Aplikuj teraz" w ofercie pracy
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Pracuj.pl

Kontakt:

Nazwa firmy
 

  

Profil działalności firmy:
Pracuj.pl to wiodący polski serwis rekrutacyjny, w którym znaleźć można przede wszystkim oferty pracy dla 
specjalistów i menedżerów, a także oferty staży i praktyk. Co miesiąc odwiedzają go nawet 2 mln internautów, 
korzystając z kilkudziesięciu tysięcy ofert pracy, testów kompetencji, indywidualnych raportów zarobków oraz 
porad na temat rozwoju kariery. Korzystanie z serwisu gwarantuje pracodawcom poszukującym pracowników 
szybkie dotarcie do wykwalifikowanych kandydatów z ich branży. Portal powstał w 2000 r. i należy do 
Grupy Pracuj S.A. www.pracuj.pl 

Marta Grabinska, dział komunikacji marketingowej
Tel.: 662  098 568
e-mail: marta.grabinska@pracuj.pl
www.pracuj.pl
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17 X

stoisko

Liczba ofert pracy ponad 30 tys

Poszukiwani specjaliści wszystkie branże
Terminy rekrutacji zależnie od ogłoszenia
Sposób rekrutacji

Dodatkowe informacje:

Czemu warto szukać pracy z Pracuj.pl?
1.  Duży wybór ofert pracy i praktyk – co miesiąc na naszym portalu znajdziesz ponad 30 tysięcy ofert pracy. 
2.  Wiarygodne oferty pracy i praktyk – ogłoszenia o pracę publikują na Pracuj.pl �rmy – sprawdzeni pracodawcy. 
    Dbamy o to, aby w serwisie znalazły się tylko rzetelne oferty pracy. 
3.  System rekomendacji ofert pracy i praktyk – oferujemy wygodny system rekomendacji emailowych, 
    dzięki któremu najnowsze i dopasowane oferty pracy tra�ają prosto do skrzynek e-mail osób poszukujących 
    pracy. 
4.  Status Aplikacji – informujemy o tym czy pracodawca obejrzał CV oraz jak kandydat wypadł na tle innych.
5.  Kreator CV – możesz skorzystać z bezpłatnego narzędzia do przygotowania profesjonalnych dokumentów 
    aplikacyjnych. 
6.  Porady specjalistów - na Pracuj.pl znajdziesz porady specjalistów dotyczące rekrutacji, rozwoju kariery 
    zawodowej oraz zdobywania dodatkowych kwali�kacji.

zależnie od ogłoszenia



PRETIUS

Kontakt:

Nazwa firmy
 

  

Profil działalności firmy:
PRETIUS to firma budująca oprogramowanie oraz zajmująca się doradztwem z zakresu nowoczesnych rozwiązań IT. 
Ciężko pracujemy aby dostarczyć naszym klientom rozwiązania będące wsparciem dla ich biznesu. 
Mamy przyjemność pracować dla takich globalnych marek jak: T-Mobile czy RWE oraz największych polskich 
liderów z branży telekomunikacyjnej (Play), medialnej (TVN, NC+), finansowej (Sygma) i energetycznej (RWE). 
Z naszymi klientami budujemy długotrwałe relacje, co pozwala nam jeszcze lepiej dopasować oprogramowanie do 
jego potrzeb. W codziennej pracy czerpiemy z takich technologii jak: Oracle Application Express, Oracle Java, 
Liferay Portal, AngularJS, Spring. Mamy tytuł Oracle Gold Partner. 

Tel.: +48 666 815  815  
e-mail:jobs@pretius.com 
www.pretius.com/kariera  
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stoisko

Lokalizacja Warszawa, Ochota

Liczba pracowników w Polsce 70
Liczba ofert pracy rekrutacja ciągła

Poszukiwani specjaliści Młodszy Programista Java
Młodszy Programista Java Script 
Młodszy programista SQL
Młodszy .Net Developper 

Terminy rekrutacji rekrutacja ciągła

Sposób rekrutacji analiza CV+listu motywacyjnego, test zdalny, rozmowa rekrutacyjna, 
poinformowanie o wyniku.
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ProIDS

Kontakt:

Nazwa firmy
 

  

Profil działalności firmy:
ProIDS = Professional Integration, Development & Support
-ProIDS offers a broad range of IT & Telecommunication professional services, with Focus on VAS, IMS and 
  SDF-based Next Generation IN.
- ProIDS provides open source based products – NGIN Platform, Evolved VAS Platform, OSS Suite.
- We are the partner of TeleStax (Mobicents based telco suite)
- Our experienced team participated in multiple projects during which legacy Telco solutions were migrated to 
   JAIN-SLEE technology.
- ProIDS integrates telco products in the cloud, enabling renewal and optimization of legacy Telecom systems. 
   We develop applications on Telscale and Restcomm, focusing on WebRTC-enabled solutions.
- By providing highest quality and cost-effective solutions to our Customers we gain their trust and long-lasting
   cooperation.
- We have the long-term agreements with leading telco vendors and telco operators in Poland and abroad
   Telco focus and expertise makes us different.

Ireneusz Nowak
Tel.: 697  030 771
e-mail: Ireneusz.nowak@pro-ids.com
www.pro-ids.com
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stoisko

Lokalizacja Warszawa

Liczba pracowników w Polsce 12
Liczba ofert pracy 3

Poszukiwani specjaliści Junior Java developer, telco 
Terminy rekrutacji 2016-12-01
Sposób rekrutacji rozmowa, test wiedzy / conversation, knowledge test 

Liczba ofert płatnych praktyk 3



PwC

Kontakt:

Nazwa firmy
 

  

Profil działalności firmy:
PwC to czwarta najsilniejsza marka świata według badania Brand Finance, a jednocześnie zwycięzca w 3 
rankingach Warsaw Busiuness Journal: doradztwa biznesowego, podatkowego oraz usług audytowo- księgowych.  
PwC świadczy usługi z zakresu audytu, doradztwa biznesowego, prawno- podatkowego oraz doradztwa IT. 
PwC to jedyna firma z branży oferująca rozwiązania biznesowe „od strategii do wdrożenia” zarówno dla 
największych koncernów, jak i lokalnych firm rodzinnych. Tworzy innowacyjne środowisko pracy, inspiruje i 
odpowiada na wyzwania nowoczesnej rzeczywistości 
i przyszłości. W PwC   można uczyć się biznesu od najlepszych, myśląc o karierze 
w międzynarodowej firmie, jak i własnym start-upie.

Martyna Skoczewska, Recruitment & Attraction
Tel. 22  523 4000
e-mail: kariera@pl.pwc.com
www.kariera.pwc.pl 
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41-42
18 X

stoisko

Lokalizacja Warszawa, Łódź, Poznań, Gdańsk, Kraków, Katowice, Rzeszów, 
Wrocław

Liczba pracowników w Polsce 3000

Termin rekrutacji Prosimy o aplikowanie do 31.10.2016 r.
Sposób rekrutacji Aby aplikować należy utworzyć konto na naszej stronie 

internetowej: www.kariera.pwc.pl oraz aplikować na wybrane 
ogłoszenie w odpowiedzi na ofertę.

Liczba pracowników w innych krajach Firma PwC jest obecna w 158 krajach, zatrudniając 
208 tysięcy pracowników na całym świecie. 

Liczba ofert pracy 5

Dodatkowe informacje:

Dołączając do PwC masz szansę zdobyć doświadczenie w projektach dla �rm z różnych sektorów 
gospodarki, zarówno ogromnych koncernów, jak i lokalnych przedsiębiorstw rodzinnych. Dołączysz 
do �rmy konsultingowej uznawanej przez młodych za najlepsze miejsce pracy oraz rozbudujesz sieć 
profesjonalnych kontaktów, które będą Twoim kapitałem w przyszłości.
Zarówno Klienci PwC jak i projekty, nad którymi pracujemy są bardzo różnorodne 
i wymagają nieszablonowego myślenia. Zatrudniamy osoby o wysokim potencjale z różnych środowisk, 
uczelni i wydziałów. Zastanawiasz się, który dział PwC jest dla Ciebie? Zapoznaj się z naszą oferta 
płatnych praktyk na  www.kariera.pwc.pl .

Liczba ofert płatnych praktyk 20
Poszukiwani specjaliści Konsultant w zespole Risk Assurance

Praktykant w zespole Data Analytics 
Praktykant w zespole Cyber Security
Praktykant w doradztwie IT
Praktykant w zespole audytu
Praktykant w zespole doradztwa biznesowego
Praktykant w zespole doradztwa prawno- podatkowego
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QUALENT SOFTWARE

Kontakt:

Nazwa firmy
 

  

Profil działalności firmy:
Qualent Software jest firmą z bogatym doświadczeniem z zakresu doradztwa biznesowego związanego z 
wykorzystaniem technologii informatycznych oraz tworzenia oprogramowania "szytego na miarę" dla dużych 
przedsiębiorstw. Oferujemy usługi związane z tworzeniem i wdrażaniem oprogramowania, integracją i 
dostosowywaniem rozwiązań istniejących w przedsiębiorstwie, a także audytu jakości i konsultacji z zakresu 
poprawy wydajności i bezpieczeństwa.
Realizujemy zaawansowane technologicznie projekty dla klientów polskich i zagranicznych (głównie Dania).
Do naszego zespołu zapraszamy doświadczonych specjalistów z obszaru .NET oraz studentów chcących 
rozwijać się w tym obszarze.

rekrutacja@qualent.eu
tel. 22  490 43 64 
www.qualent.pl 
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18 X

stoisko

Lokalizacja ul. Orzycka 27, 02-695 Warszawa

Liczba pracowników w Polsce 40

Termin rekrutacji Rekrutacja prowadzona jest cały rok.
Sposób rekrutacji Kandydatów zapraszamy do kontaktu przez cały rok. 

Aplikacje prosimy przesyłać na adres rekrutacja@qualent.eu 
z zaznaczeniem stanowiska.

Więcej informacji o prowadzonych aktualnie rekrutacjach 
znajdziecie Państwo na naszej stronie internetowej 
www.qualent.eu oraz w serwisach pracy.

Liczba ofert pracy 3
Liczba ofert płatnych praktyk 1
Poszukiwani specjaliści Programista .NET 

Programista Java
Młodszy programista .NET
Młodszy programista Java
Tester oprogramowania (testy automatyczne)



QBS – Quality Business Software

Kontakt:

Nazwa firmy
 

  

Profil działalności firmy:
QBS jest dynamicznie rozwijającą się firmą z branży IT, która aktywnie działa na rynku od ponad 25 lat. 
Naszą misją jest tworzenie zaawansowanych i nowoczesnych systemów informatycznych zapewniających 
kompleksową obsługę firmy. Systemy, które tworzymy funkcjonują m.in. w szpitalach, bankach, urzędach, 
wydawnictwach i hurtowniach farmaceutycznych w całej Polsce.

Marta Dzyr
Tel. : 22 646 74 24, 22  646 19 20
e-mail: mdzyr@qbs.com.pl
www.qbs.com.pl 
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stoisko

Lokalizacja ul. Ksawerów 30/85, 02-656 Warszawa

Liczba pracowników w Polsce 30

Termin rekrutacji Rekrutacja prowadzona jest cały rok.
Sposób rekrutacji prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego na adres 

mailowy qbs@qbs.com.pl. Wybrane osoby zostaną zaproszone 
na rozmowę kwalifikacyjną oraz dwuetapowy test kompetencji 
programistycznych.

Liczba ofert pracy 2
Liczba ofert płatnych praktyk 6
Poszukiwani specjaliści programiści JAVA, stażyści do działu sieciowego

Dodatkowe informacje:

Zespół QBS tworzą głównie absolwenci Politechniki Warszawskiej, którzy wysokie kwali�kacje i 
profesjonalizm łączą z pasją. W związku z rosnącym zainteresowaniem naszymi usługami poszukujemy 
wdrożeniowców z następujących dziedzin: systemy ERP i CRM, programy medyczne, �nansowo-księgowe, 
farmaceutyczne, oprogramowanie rynku redakcji i wydawnictw, systemy sprzedaży i produkcji. 

Nasi klienci to m.in.:
Bank BGŻ BNP Paribas S.A., ING Securities SA, Raiffeisen-Leasing Polska S.A., 
Mercedes Benz Warszawa Sp. z o.o., Toyota Motor Poland Co. Ltd. Sp. z o.o., 
Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Ameryce, Centrum Medyczne Mavit, 
Sport Medica S.A., PHOENIX Pharma Polska Sp. z o.o., Narodowe Centrum Badań Jądrowych.
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QUMAK SA

Kontakt:

Nazwa firmy
 

  

Profil działalności firmy:
QUMAK SA to wiodący na rynku integrator IT. Jesteśmy firmą z polskim kapitałem, działającym na naszym 
rynku od 30 lat, co pozwoliło nam osiągnąć pozycję stabilnie zarządzanej firmy i zaufanego pracodawcy. 
Realizujemy innowacyjne projekty w kilkunastu liniach biznesowych, m.in.: Business Intelligence. 
Business Continuity i Data Security, Data Center, Zintegrowane Systemy Obsługi Klientów, BMS i Technologie 
Budynkowe, Inteligentne Systemy Transportowe i inne. 
Naszymi klientami są międzynarodowe korporacje z branży telekomunikacyjnej, finansowej, energetycznej, oraz 
organizacje z sektora publicznego.
Jesteśmy stabilną i rozpoznawalną marką. Pracujemy na to codziennie. Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o 
naszej organizacji i prowadzonych projektach, zapraszamy na naszą stronę internetową: www.qumak.pl

Dział HR
Tel.: 22  519 08 00
e-mail: hr@qumak.pl
www.qumak.pl ; www.qumak.pl/warszawa 
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Lokalizacja Siedziba Główna: 
Warszawa – Aleje Jerozolimskie 134 – Kompleks Eurocentrum
Oddziały: Kraków - Puszkarska 7K, bud. F - Bonarka for Business (B4B)
Gdańsk – Al. Grunwaldzka 472B - Olivia Business Centre

Liczba pracowników w Polsce ok. 800
Liczba ofert pracy ok. 40/rocznie

Poszukiwani specjaliści Prowadzimy różnorodne rekrutacje do wszystkich naszych linii biznesowych. 
Najczęściej poszukiwani specjaliści to: programista JAVA, programista baz danych (Oracle), 
Administrator baz danych, Administrator aplikacji, Analityk Business Intelligence, 
Inżynier ds. bezpieczeństwa systemów/baz danych , Inżynier ds. systemów automatyki 
budynkowej, Architekci rozwiązań.  
Prowadzimy również nabór na stanowiska stażowe do większości działów w naszej 
organizacji, m.in.: programistów, testów, aplikacji biznesowych, projektowego, pre-sales, 
zespołu inżynierów ds. integracji oraz infrastruktury

Terminy rekrutacji rekrutacje prowadzone są cały rok w zależności od bieżących potrzeb.
Sposób rekrutacji Zapraszamy do przesyłania CV do naszego działu rekrutacji poprzez formularz 

aplikacyjny na stronie www.qumak.pl/kariera lub zapoznanie się z aktualnie 
prowadzonymi rekrutacjami, publikowanymi w zakładce „kariera”

Liczba ofert płatnych praktyk ok. 10/rocznie
Liczba ofert bezpłatnych praktyk ok. 10/rocznie



Savangard Sp. z o.o.

Kontakt:

Nazwa firmy
 

  

Profil działalności firmy:
Savangard Sp. z o.o. specjalizuje się w aplikacjach i usługach z zakresu integracji i optymalizacji procesów 
biznesowych. Tworzymy aplikacje biznesowe oraz mobilne na potrzeby klientów, jak również dostarczamy 
gotowe rozwiązania partnerów biznesowych. W ramach oferty usługowej w zakresie integracji oraz 
automatyzacji procesów biznesowych Savangard prowadzi projekty, a także oferuje outsourcing pracowników 
(inżynierowie, architekci, szefowie projektów), doradztwo, wsparcie i utrzymanie systemów IT oraz szkolenia. 
Zespół Savangard tworzą specjaliści z doskonałą wiedzą i umiejętnościami praktycznymi zdobytymi w ramach 
wieloletniej współpracy z klientami z Polski i całego świata.

Sylwia Gajewska-Żak
Tel. / telephone: +48 22 436 59 00
e-mail: jobs@savangard.com
www.savangard.com  
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Lokalizacja Aleja Niepodległości 18, 02-653 Warszawa

Liczba pracowników w Polsce 15+

Sposób rekrutacji Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV na adres: 
jobs@savangard.com. Po analizie nadesłanych zgłoszeń, 
wybrane osoby zostaną zaproszone na rozmowę rekrutacyjną w 
celu weryfikacji wiedzy i umiejętności.

Poszukiwani specjaliści Programista Java
Konsultant ds. integracji systemów
Project Manager

Dodatkowe informacje:

Serdecznie zapraszamy do aplikowania osoby chcące rozwijać się w obszarze programowania oraz 
technologii integracyjnych. Szukamy kandydatów, którzy posiadają umiejętność programowania w 
dowolnym języku (w szczególności Java) i znają zagadnienia związane z relacyjnymi bazami danych. 
Oferujemy udział w ciekawych projektach informatycznych, elastyczny czas pracy, 
miłą i niekorporacyjną atmosferę.
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Skyscanner

Contact:

Nazwa firmy
 

  

Company’s business profile:
Skyscanner is the world's travel search site, saving you time and money by finding the best travel options wherever 
you want to go.  We are free and unbiased - over 50 million travellers around the world trust us each month to help 
them find the best flights, hotels and car hire.  Our secret is in our self-built technology and global reach, 
connecting you directly to everything the travel industry has to offer.    Available online and through our popular 
app, we can help you find inspiration for your next trip as well as the best travel  deals.

Contact (person, department): Marie-Sophie Jammes
telephone: 07775720621
e-mail: Marie-Sophie.Jammes@skyscanner.net
www.skyscanner.net 
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Company location We have 10 offices worldwide: Barcelona, Budapest, Edinburgh, 
Glasgow, London, Miami, Beijing, Singapore, Sofia, Shenzhen 

Recruitment procedure Apply online at: http://www.skyscanner.net/jobs/graduates/ 

Employees number in other countries Approx 800
Paid internships offers number Various 
Unpaid internships offers number Various 



Sollers Consulting

Kontakt:

Nazwa firmy
 

  

Profil działalności firmy:
Sollers Consulting to międzynarodowa firma specjalizująca się w usługach doradczych
i wdrożeniowych dla branży finansowej. Spółkę założyli w 2000 roku eksperci w dziedzinie doradztwa 
operacyjnego i IT. 
Sollers Consulting wyróżnia zdolność efektywnego łączenia wiedzy biznesowej z kompetencjami w wiodących 
technologiach. Zespół Sollers Consulting zrealizował liczne projekty dla przeszło 50 grup finansowych z całego 
świata, takich jak Santander, PZU, Millennium, Raiffeisen, Talanx (Warta), Inter, Generali, ING i Proama.
Firma wykorzystuje nowoczesne metody pracy i zarządzania projektami m.in. metodykę Agile. S
iłą Sollers Consulting jest zgrany zespół profesjonalistów: firma zatrudnia ponad 300 wysoko wykwalifikowanych 
konsultantów i programistów w Warszawie, Lublinie, Poznaniu i Kolonii.

Dział HR
tel.: +48 (22) 272 92 22
e-mail: job@sollers.eu
www: http://www.kariera.sollers.eu/software-development 
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Lokalizacja Główna siedziba: ul. Koszykowa 54, 00-675 Warszawa
Oddziały: Poznań, Lublin, Kolonia 

Liczba pracowników w Polsce ok. 300+
Liczba ofert pracy w zależności od potrzeb

Liczba ofert płatnych praktyk: w zależności od potrzeb
Poszukiwani specjaliści Programiści (Java, PL/SQL, .Net, Oracle ADF, SAP, Gosu), 

Analitycy biznesowi, Konsultanci, Testerzy
Terminy rekrutacji Proces ciągły – zajrzyj na kariera.sollers.eu

Sposób rekrutacji Proces składa się z 3 etapów:
 1. Ocena CV
 2. Rozmowa techniczna z programistami Sollers Consulting (+ test)
 3. Decyzja ws. zatrudnienia
Stawiamy na szybki i merytoryczny proces rekrutacyjny – po rozmowie 
technicznej przekazujemy kandydatom informację zwrotną w ciągu 3-4 dni. 
Gdy jest ona pozytywna, składamy ofertę pracy prezentującą poziom 
wynagrodzenia 2 lata w przód, wraz z pakietem benefitów.

Dodatkowe informacje:

Pracownicy są główną wartością naszej firmy. Osoby u nas zatrudnione mogą podnosić 
kwalifikacje zawodowe zgodnie ze swoimi zainteresowaniami i predyspozycjami. Każdy nowy 
pracownik bierze udział w specjalnym cyklu szkoleń, wspierającym rozwój kompetencji 
adekwatnych do jego potrzeb. Zapewniamy przejrzystą ścieżkę kariery – co pół roku, 
po okresowej ewaluacji, umożliwiamy promocję na wyższe stanowisko.
Oferujemy możliwość wyboru spersonalizowanej ścieżki rozwoju – Specjalizacyjnej lub 
Managerskiej. Osoby cechujące się szeroką znajomością zagadnień technologicznych i dużym 
doświadczeniem w projektowaniu całych systemów mogą wybrać stanowisko architekta w 
ramach ścieżki Zarządzania IT. Na każdej ze ścieżek można rozwijać inny rodzaj 
kompetencji – JAVA, .NET, PL/SQL. 
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STTAS Europe Sp. z o.o. 

Contact:

Nazwa firmy
 

  

Company’s business profile:
Company’s business profile): 
At Sandler & Travis, we focus exclusively on providing global trade compliance management and import-export 
consulting services to clients around the world. Our 870 trade professionals working from strategic offices 
throughout Asia, Europe, the Middle East, North America and South America help our clients comply with the ever-
changing and complex rules, regulations and laws covering international trade. 
As Business Process Support professionals, we manage large-scale compliance projects— such as global tariff 
classification, export control classification, order management and free trade agreement qualification and 
verification — freeing up company’s resources and positively impacting bottom line.

Anna Michalska (HR) Anna Niedzieska (HR)
telephone: +48 22  161 59 20, +48 22  161 61 35
e-mail: amichalska@sttas.com, aniedzieska@sttas.com
www.sttas.com
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Company location Warsaw

Job offers number

Employees number in Poland 130

Recruitment deadline no deadline – permanent recruitment
Recruitment procedure

2 
Employees number in other countries 740

Additional information:

We are a Global Trade Compliance Management company – the biggest in the world. But the most 
important part of STTAS is not our systems, our innovative processes, or our holistic approach to 
global trade. Yes, those are components to STTAS’ success, but not the key piece.
The most important part of STTAS is our people.Our people create and improve our systems, build 
our processes and re�ne them to better serve our clients.
At STTAS, we’re driven by our employees’ success.
• We listen to our employees.
• We engage their unique talents and fresh perspectives.
• We welcome new ideas on how to do things differently and better.
• We support employees in their efforts to achieve, learn and grow.

At STTAS, we invest in our people. We hand you opportunity…are you ready to grab it?

Paid internships offers number 1 

Recruited specialists people with technical degree (specializing in a technical field 
or equivalent experience) 

leaving CV on STTAS stand or sending CV to 
recruitment@sttas.com



Svantek Sp. z o.o.

Kontakt:

Nazwa firmy
 

  

Profil działalności firmy:
SVANTEK to polska firma High-Tech założona w 1990 r. z siedzibą w Warszawie. Projektujemy i produkujemy 
mierniki hałasu i drgań, które wyróżniają się innowacyjnością i niezawodnością. Jako pierwsi na świecie 
umożliwiliśmy pomiar hałasu i wibracji jednym przyrządem. Dzięki nieustannej innowacyjności i wysokiej jakości
SVANTEK stał się światowym liderem wśród producentów aparatury do pomiarów hałasu i drgań. Dzisiaj 
SVANTEK posiada lokalne biura we Włoszech, Niemczech, Hiszpanii, Francji, Wielkiej Brytanii i ponad 
50 dystrybutorów na całym świecie.

e-mail: rekrutacja@svantek.com.pl
www.svantek.com.pl 
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Lokalizacja Warszawa, ul. Strzygłowska 81
Liczba pracowników w Polsce 100

Termin rekrutacji Zawsze jesteśmy otwarci na zdolnych ludzi!
Sposób rekrutacji Proszę wysłać CV i list motywacyjny na adres: 

rekrutacja@svantek.com.pl

Liczba pracowników w innych krajach 20 

Dodatkowe informacje:

Svantek to �rma zaawansowanej technologii, która dynamicznie rośnie. Dzięki temu praca u nas daje 
duże możliwości szybkiego rozwoju. Nasi pracownicy bardzo cenią m. in. dostęp do najnowszych 
technologii, ciekawe wyzwania, pracę z doświadczonymi inżynierami, rodzinną atmosferę oraz 
nowoczesny budynek, a przede wszystkim możliwość realizacji swoich pasji i współtworzenie polskiej 
elektroniki na najwyższym światowym poziomie.

Poszukiwani specjaliści -Inżynier uruchomienia
-Specjalista dokumentacji technicznej
-Sprzedawca urządzeń pomiarowych / Inżynier wsparcia 
  technicznego
-Programista
-Konstruktor Elektronik
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Tibco Software Sp zoo

Contact:

Nazwa firmy
 

  

Company’s business profile:
Headquartered in Palo Alto, Calif., TIBCO Software empowers executives, developers, and business users with 
Fast Data solutions that make the right data available in real time for faster answers, better decisions, and smarter 
action. Over the past 15 years, thousands of businesses across the globe have relied on TIBCO technology to 
integrate their applications and ecosystems, analyze their data, and create real-time solutions.
We're looking for people who want to make a difference doing a job they love – dynamic individuals willing to 
take the risks necessary to make big ideas come to life and who are comfortable collaborating in our creative, 
new-idea-driven environment.   We value hard work and provide new opportunities to grow, learn, and excel.

Giulia Schiavetta
e-mail: emearecruitment@tibco.com
 w ww.tibco.com
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Company location Zlota 59, 00-120 Skylight Building, 14th Floor, 00-120 Warsaw, Poland

Job offers number

Employees number in Poland 20

Recruitment procedure
6 

Employees number in other countries 4000

Additional information:

We are hiring for Associate Consultants and Consultants nation- & europewide within our 
Professional Services Group.  

The TIBCO Professional Services Group (PSG) is the most experienced TIBCO consulting organisation 
in the world and its mission is to ensure our customers’ success. During the course of our services 
engagements, we work side-by-side with our customers and their designated partner in order to help 
establish customer self-sufficiency in implementing solutions based upon TIBCO technology. 
We support projects that are aggressive, strategic to our customers’ business, and that leverage 
mission critical services and applications.

Telephone Interview – Online Assessment 
– HR Interview – Departmental Interview

9
18 X

stoisko



Trenkwalder

Kontakt:

Nazwa firmy
 

  

Profil działalności firmy:
Budujemy rynek pracy, który łączy na wiele sposobów. Każdego dnia zatrudniamy tysiące profesjonalistów, 
otwierając im nowe ścieżki rozwoju zawodowego. W Polsce oraz 16 innych krajach europejskich prowadzimy 
rekrutacje na stanowiska każdego szczebla kariery. Na krajowym rynku pracy jesteśmy już od ponad 15 lat, 
codziennie zdobywając zaufanie naszych klientów i pracowników.
Dlaczego warto z nami pracować?
Trenkwalder zajmuje miejsce w ścisłej czołówce najszybciej rozwijających się firm świadczących usługi 
personalne w Polsce. Zaangażowanie i rozwój, które towarzyszą nam każdego dnia pozwalają nam zmieniać się 
na lepsze. Dzieląc się wiedzą i doświadczeniem, budujemy otwarty oraz nowoczesny rynek pracy. 

Aleksandra Dudek 
Tel. 605  124 411
e-mail: a.dudek@trenkwalder.com
www.trenkwalder.pl 
  

XVII I TARGI PRACY DLA ELEK TRONIKÓW I INFORMAT YKÓW                                               WEiTI PW

E 52
18 X

stoisko

Lokalizacja Warszawa: Al. Jerozolimskie 81, Central Tower, 26 piętro
47 biur terenowych w Polsce

Liczba pracowników w Polsce 10 000

Liczba bezpłatnych ofert pracy 5

Sposób rekrutacji Zachęcamy do wysyłania CV!

Liczba pracowników w innych krajach 55 000 
Liczba ofert pracy ponad 200
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TRUMPF Huettinger Sp. z o.o.

Kontakt:

Nazwa firmy
 

  

Profil działalności firmy:
TRUMPF Huettinger to jedno z czołowych przedsiębiorstw w produkcji zasilaczy do procesów plazmowych, 
nagrzewania indukcyjnego i wzbudzanie lasera CO2. Nasze produkty zapewniają potrzebną moc dla wielu gałęzi 
przemysłu High - Tech, takich jak ogniwa słoneczne, utwardzanie, półprzewodniki, szkło architektoniczne, panele 
płaskie. Zasilacze TRUMPF Huettinger wykorzystywane są do utwardzania powierzchni metalowych (wiertła, koła 
zębate, części metalowe, turbiny silników lotniczych, protezy i implanty), do pokrywania i metalizowania 
powierzchni szklanych i plastikowych (szkło optyczne i przemysłowe, budowlane, monitory TFT-LCD, technologia 
CD/DVD), do metalizowania powłok wykończeniowych i dekoracyjnych oraz wielu innych.

Marlena Brzóska
Tel.: 604914135, 22 7613837
e-mail: marlena.brzoska@pl.trumpf.com
rekrutacja.electronic@pl.trumpf.com 
https://www.facebook.com/kariera.trumpf  
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Lokalizacja ul. Marecka 47, 05-230 Zielonka 
Liczba pracowników w Polsce 250
Liczba ofert pracy/ Job offers number 30

Poszukiwani  specjaliści / 
Recruited specialists

10-Energoelektronicy, Elektronicy, Konstruktorzy-Mechanicy, 
Programiści 

Terminy rekrutacji 09.2016 -11.2016
Sposób rekrutacji Selekcja CV, rozmowy rekrutacyjne, testy sprawdzające wiedzę i umiejętności

Dodatkowe informacje:

Naszym celem jest zadowolenie klientów, pracowników, właścicieli i udziałowców. 
Dążymy do stałego wzrostu, znacznie przekraczającego średnią branżową. Pragniemy również 
osiągnąć marżę operacyjną umożliwiającą finansowanie własnymi siłami naszych wysokich 
nakładów na badania i rozwój oraz inwestycji. Naszym pracownikom stawiamy te same 
wygórowane wymagania dotyczące osiągnięć i jakości, które obowiązują przedsiębiorstwo 
jako całość. Bezpieczeństwo miejsc pracy ma dla nas wysoki priorytet. Wspieramy wzrost 
osobistych i zawodowych kompetencji naszych pracowników poprzez rozbudowany system 
szkoleń. Zapewniamy możliwość duchowego i osobistego rozwoju, a krytykę postrzegamy jako 
szansę. Traktujemy się z wzajemnym szacunkiem i wspólnie troszczymy się o nasze zasoby.

Liczba ofert płatnych praktyk / 
Paid internships offers number 10



Urząd Komunikacji Elektronicznej

Kontakt:

Nazwa firmy
 

  

Profil działalności firmy:
Urząd Komunikacji Elektronicznej jest urzędem administracji rządowej, zatrudnia ponad 600 osób zarówno w 
Warszawie  oraz w 15  większych miastach w Polsce. Urząd obsługuje Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, 
będącego organem regulacyjnym w dziedzinie rynku usług telekomunikacyjnych i pocztowych, gospodarki 
zasobami częstotliwości oraz kontroli spełniania wymagań dotyczących kompatybilności elektromagnetycznej.

Ewelina Różyło-Błońska
Tel.: 22/534-94-26
e-mail: e.rozylo-blonska@uke.gov.pl
www.uke.gov.pl 
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Lokalizacja Warszawa, Białystok, Bydgoszcz, Gdynia, Siemianowice Śląskie, Kielce, 
Kraków Lublin, Łódź, Olsztyn, Opole, Poznań, Rzeszów, Szczecin, 
Wrocław, Zielona Góra.

Liczba pracowników w Polsce 638
Liczba ofert pracy W zależności od aktualnego zapotrzebowania 

(rocznie ok. 40 osób)

Poszukiwani specjaliści Specjaliści z zakresu telekomunikacji, ekonomii, 
prawa lub administracji.

Terminy rekrutacji cały rok

Sposób rekrutacji Podczas naboru stosowane są zawsze następujące metody: 
- sprawdzenie ofert pod względem spełniania wymogów formalnych;
- test wiedzy;
- test znajomości języka angielskiego – w zależności od wymagań na 
  danym stanowisku;
- test kompetencyjny;
- rozmowa kwalifikacyjna. 

Liczba ofert bezpłatnych praktyk 29

Dodatkowe informacje:
 
Zapraszamy do składania ofert na wolne stanowiska pracy wszystkich zainteresowanych pracą 
w branży telekomunikacyjnej, żądnych wiedzy, gotowych rozwijać swoje kompetencje  i  
zainteresowanych pracą w prężnie działającym urzędzie. Pochwalić się możemy świetną 
atmosferą pracy, młodym zespołem ludzi otwartych na nowe wyzwania oraz rozbudowanym 
systemem świadczeń socjalnych. 
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WOJSKOWE ZAKŁADY ELEKTRONICZNE S.A.

Kontakt:

Nazwa firmy
 

  

Profil działalności firmy:
Głównym celem działalności przedsiębiorstwa jest zaspokajanie potrzeb bezpieczeństwa i obronności państwa 
w zakresie remontów, modernizacji i produkcji uzbrojenia i sprzętu wojskowego. Spółka zajmuje się przede 
wszystkim produkcją sprzętu: rozpoznania i walki elektronicznej, dowodzenia i łączności, obrony powietrznej, 
ochrony obiektów, elektroniki specjalnej.
The main mission of the company is to satisfy national defense and security requirements by overhauling, 
modernizing and manufacturing armament and military equipment. The primary business of the company is 
manufacturing the reconnaissance, electronic warfare, command, control and communications, air defense, 
facility protection and special electronics systems.

Małgorzata Olendzka
Tel.: 22  781 99 71
e-mail: kadry@wze.com.pl
www.wze.com.pl 
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E 53
18 X

stoisko

Lokalizacja ul. 1 Maja 1, 05-220 Zielonka

Liczba pracowników w Polsce 280 osób
Liczba ofert pracy 13
Poszukiwani specjaliści Technolog ds. Dokumentacji Technicznej

Technolog Elektronik
Specjalista Konstruktor Mechanik
Informatyk
Specjalista Technolog ds. Normowania
Technolog-Programista
Technolog Mikrofal
Specjalista Konstruktor Elektronik

Terminy rekrutacji w miarę potrzeb

Sposób rekrutacji rozmowa kwalifikacyjna
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Organizacja XIII Targów Pracy i Praktyk dla Elektroników i Informatyków:
Jerzy Kalenik, Dorota Myko

Projekt: Hanna Sater, IMiO PW
Wydanie drukiem: Drukarnia Cyfrowa PROGRAF, www.prograf.pl
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