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Nazwa firmy / Company name:  Accenture Sp. z o.o. 

Profil działalności firmy / Company’s business:  
Consulting, Outsourcing, Technology

Lokalizacja / Company location: Warszawa, Łódź

Liczba pracowników Polska / Employees number in Poland - 1200
Liczba pracowników inne kraje / Employees number in other countries - 246000

Liczba ofert pracy/ Job offers number - kariera.accenture.com
Liczba ofert płatnych praktyk / Paid internships offers number - kariera.accenture.com 
Liczba ofert bezpłatnych praktyk / Unpaid internships offers number n/a 

Branże i specjalności / Branches and specialities:
Finanse, Bankowość, IT, Technologia, Języki, Doradztwo, Analiza

Terminy rekrutacji / Recruitment deadline – kariera.accenture.com

Kontakt (osoba, dział) / Contact (person, department):
carrers.pl@accenture.com
Tel. / telephone: 4640000
e-mail:
www.kariera.accenture.com.

Dodatkowe informacje / Additional information

Accenture jest globalną firmą świadczącą usługi z zakresu konsultingu, nowocze-
snych technologii i outsourcingu. Ponad 246 tys. pracowników Accenture świadczy 
usługi swoim klientom z ponad 120 krajów świata. Łącząc niezrównane doświadcze-
nie, doskonałą znajomość wszystkich branż i funkcji biznesowych oraz rozległą wie-
dzę z badań nad najlepszymi firmami na całym świecie, Accenture współpracuje ze 
swoimi klientami, aby pomóc im stać się wysokoefektywnym przedsiębiorstwem lub 
organizacją rządową. W roku finansowym zamkniętym 31 sierpnia 2011 roku, Ac-
centure osiągnęło przychody netto sięgające 25,5 miliarda dolarów. Strona interneto-
wa firmy to www.accenture.com. 
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Nazwa firmy / Company name: Adex Ingénierie Aubay Group

Profil dzialalnosci firmy / Company’s business: 
 
Lokalizacja / Company location: Nice, FRANCE 

Liczba pracownikôw Polska / Employees number in Poland - 0 
Liczba pracownikéw inne kraje / Employees number in other countries - 2700 

Liczba ofert pracy/ Job offers number - 20 
Liczba ofert platnych praktyk / Pa id internships offers number - 0 
Liczba ofert bezplatnych praktyk / Unpaid internships offers number - 0 

Branze i specjalnosci / Branches and specialities: IT 
Terminy rekrutacji / Recruitment deadline - 2012-2013 
Kontakt (osoba, dzial) / Contact (person, department): Morgane MERLINGE 
Tel. / telephone: +33 4 93 72 69 69 
e-mail: mmerlinge@aubay.com 
www.aubay.com 

Dodatkowe informacje / Additional information 

Adex Ingénierie is an IT service company, belonging to the Aubay group (www.
aubay.com) since 2010. 
Aubay AUBAY is an integration and technology consultancy Group, specialized in 
information and industrial systems, networks and telecommunications. Capable of 
intervening in ail these areas so technically as functionally, AUBAY is present as a 
leading player in the Bank, Insurance, E-commerce, Energy, Transport and Telecoms 
sectors. Within ten years, the group became a European large-scale actor. 
On December 31 st, 2011, the company counted 2700 employees through 12 offices 
across 6 European countries (France, Belgium, Luxembourg, Italy, Spain and Portugal). 
Our Company aims to hire 800 consultants in 2012. 
AUBAY provides services in French Riviera by the local office of Adex Ingénierie, 
which works on international projects to design and develop solutions for tourism 
industry. Currently, we are looking especially for IT engineers with prestigious 
university degrees, with strong  skills on object oriented languages (C++/C, Java), 
web architecture (SOA, XML, .. ), UML methodology and databases (Oracle, SOL 
.. ) ... Software Engineers, Functional Analyst, IT Product Manager and IT project 
manager. (Ail of these positions are permanent one). 
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Nazwa firmy / Company name:  AMG.net SA

Profil działalności firmy / Company’s business: 
AMG.net jest liderem w tworzeniu informatycznych rozwiązań wspierających ob-
sługę i samoobsługę klientów firm z sektorów: telekomunikacja, finanse, dystrybucja 
oraz retail. Należy do Grupy Bull - największej grupy informatycznej w Europie, zali-
czanej do grona największych dostawców systemów informatycznych na świecie. Po-
nad 600 osobowy zespół AMG.net wspiera swoich klientów w całym procesie reali-
zacji nowych rozwiązań: od określenia strategii, poprzez definicję procesów bizne-
sowych, budowę rozwiązania i jego integrację z dotychczasową infrastrukturą, aż po 
zapewnienie jego utrzymania i dalszy rozwój.

Lokalizacja / Company location:
Warszawa, Saski Crescent, ul.Królewska 16
Liczba pracowników Polska / Employees number in Poland - 600
Liczba pracowników inne kraje / Employees number in other countries - 9000
Liczba ofert pracy/ Job offers number – w zależności od potrzeb
Liczba ofert płatnych praktyk / Paid internships offers number - 10
Liczba ofert bezpłatnych praktyk / Unpaid internships offers number - 0

Branże i specjalności / Branches and specialities:
Zapraszamy studentów i absolwentów kierunków:  technicznych (np. informatyka, 
telekomunikacja, elektronika), nauk ekonomicznych (np. ekonomia, zarządzanie)  
oraz nauk ścisłych (np. fizyka, matematyka)

Terminy rekrutacji / Recruitment deadline – cały rok

Kontakt (osoba, dział) / Contact (person, department):
Agnieszka Piórkowska, Senior HR Consultant

Tel. / telephone: (22) 389 99 99
e-mail: start.warszawa@amg.net.pl
www.amg.net.pl
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Nazwa firmy / Company name: Barclays

Profil działalności firmy / Company’s business: 
Barclays is one of the largest financial services providers in the world. With over 300 
years of history and expertise in banking, we operate in over 50 countries and employ 
over 140,000 people.  Our Technology programme spans Corporate and Investment 
Banking and Wealth and Investment Management (CIBWIM). Our Technology team 
partner with business leaders to create and maintain powerful trading systems, design 
award-winning e-commerce platforms, support new products and enhance decision-
making across the business. We are seeking the best students of Computer Science, IT 
and Engineering for Internship opportunities in London in June 2013.

Lokalizacja / Company location: London

Liczba pracowników Polska / Employees number in Poland - 0
Liczba pracowników inne kraje / Employees number in other countries – 140,000

Liczba ofert pracy/ Job offers number – 60 Technology Internships (9 weeks in London)
Liczba ofert płatnych praktyk / Paid internships offers number – 60 (competitive 
salary paid)
Liczba ofert bezpłatnych praktyk / Unpaid internships offers number - 0

Branże i specjalności / Branches and specialities:
We are looking for Application Developers using Java, C++, C#, SQL

Terminy rekrutacji / Recruitment deadline - 
• If you graduate in 2013 or 2014, you should apply for our 2013 Summer Internship. 
The application deadline is 31st December 2012 but PLEASE APPLY EARLY befo-
re we are full!
• If you graduate in 2015, you should apply for our 2013 Spring Programme (1 week 
in April). The application deadline is 31st January 2013.

Kontakt (osoba, dział) / Contact (person, department):
London Campus Recruitment Team

Tel. / telephone:
e-mail: campus.recruitment@barclayscapital.com
www.barcap.com/seeyourself 
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Barclays cd.

Dodatkowe informacje / Additional information
All applications must be made online at www.barcap.com/seeyourself 
Our selection process consists of:
• Online application form
• Two online tests (numerical and logical reasoning)
• Telephone interview
• Assessment Centre in London (we will pay for your flights and accommodation  
if you are selected to attend the assessment centre)
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Nazwa firmy / Company name:  Billennium

Profil działalności firmy / Company’s business: 
Tworzenie oprogramowania/Outscoucing IT

Lokalizacja / Company location: Warszawa Mokotów

Liczba pracowników Polska / Employees number in Poland - 163
Liczba pracowników inne kraje / Employees number in other countries - 

Liczba ofert pracy/ Job offers number - 11
Liczba ofert płatnych praktyk / Paid internships offers number - 5
Liczba ofert bezpłatnych praktyk / Unpaid internships offers number - 0

Branże i specjalności / Branches and specialities: IT, outsourcing, pisanie oprogra-
mowania

Terminy rekrutacji / Recruitment deadline – rekrutacje stałe bez deadline’ów

Kontakt (osoba, dział) / Contact (person, department):
Tel. / telephone: 502 -182 - 069
e-mail: Michal.jarzabek@billennium.pl
www.billennium.pl oraz http://vlobby.billennium.pl/

Dodatkowe informacje / Additional information:

Billennium to firma, która rozwija się już od 1999 roku. Obecnie przechodzimy 
przez okres dynamicznego rozwoju, zatrudniamy już ponad 150 pracowników i na 
stałe współpracujemy z kilkudziesięcioma konsultantami. Nasza centrala znajduje 
się w Warszawie, mamy oddziały w Lublinie i Poznaniu. Od czasu założenia spół-
ki udało nam się pozyskać wielu cennych ekspertów i specjalistów. Rozwijamy się 
skupiając wokół siebie ludzi z doświadczeniem zarówno z dużych organizacji jak i 
małych firm. Współpracujemy z bankami, mediami, agencjami reklamowymi, naj-
większymi polskimi firmami, globalnymi korporacjami oraz małymi rodzinnymi 
firmami. Zaufało nam już kilkuset klientów. Współpracujemy i korzystamy z naj-
nowocześniejszych technologii firm Microsoft, SAP, Oracle, Progress, Selligent, Sa-
lesforce.com, Software AG i wielu innych.
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Billennium cd.

Dodatkowe informacje / Additional information:

Programiści Billennium piszą oprogramowanie szyte na miarę na zlecenie klientów 
ale rozwijają również nasze autorskie produkty takie Jak Billennium BPM i CRM. 
Efektywne zarządzanie relacjami z klientami to bardzo istotny obszar działalności 
każdej nowoczesnej organizacji. W Billennium doradzamy i wspieramy proces wy-
boru systemu klasy CRM. Po jego wdrożeniu będziesz w stanie w prosty sposób zbie-
rać, analizować, prezentować i zarządzać wiedzą o swoich klientach. Wdrożenie sys-
temu informatycznego BILLENNIUM BPM umożliwia optymalizację procesów de-
cyzyjnych w organizacji, a co za tym idzie zwiększenie sprawności i efektywności. 
Automatyzacja pracy za pomocą systemów klasy BPM jest skuteczną metodą obni-
żania kosztów operacyjnych oraz zwiększania wydajności. Nasz produkt jest w pełni 
dostępny z poziomu zwykłej przeglądarki internetowej. Ponadto można korzystać z 
jego wszystkich funkcji z palmtopów lub innego typu urządzeń mobilnych.
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Nazwa firmy / Company name: 

Biuro Karier Politechniki Warszawskiej Sp. z o.o.  

Profil działalności firmy / Company’s business: 
KARIEROpomocni, czyli Biuro Karier Politechniki Warszawskiej
Za naszym  pośrednictwem możesz :
• spotkać się  „oko w oko” z potencjalnym pracodawcą w ramach cyklu „Spotkanie z 
pracodawcą” (gościli u nas  reprezentanci takich firm jak: Eurocash, Goldenline, Ve-
lux, Provida, czy Saint Gobain)
• skorzystać z bogatej bazy ofert pracy, praktyk i staży
• profesjonalnie przygotować dokumenty aplikacyjne, przygotować się do rozmowy 
kwalifikacyjnej
• uzyskać informacje o realiach rynku pracy, o możliwościach i formach podnosze-
nia kwalifikacji zawodowych
• być na bieżąco z aktualnościami  na temat wydarzeń, konkursów, informacji z ryn-
ku pracy
a także,  w ramach  „Pakietu specjalnego dla studentów”*, uczestniczyć w:
• warsztatach dotyczących, m.in. komunikacji, radzenia sobie ze stresem, zarządza-
nia sobą w czasie, autoprezentacji, rekrutacji
• testach psychologicznych i konsultacjach z psychologiem
• konsultacjach z prawa pracy
• konsultacjach dokumentów aplikacyjnych w języku angielskim 
*realizowanego w ramach projektu „Program Rozwojowy Politechniki Warszawskiej”, współfinansowane-
go ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Pracodawco, czekamy także na Ciebie!

Za naszym pośrednictwem można dotrzeć do najlepszych inżynierów w Polsce. Po-
możemy zorganizować oraz wypromować spotkanie ze studentami i absolwentami. 
Nasz portal umożliwi także umieszczenie ofert pracy/stażu/praktyk, a także wyło-
wienie interesujących kandydatów z bazy CV.

Lokalizacja / Company location:

Biuro Karier Politechniki Warszawskiej
Plac Politechniki 1, Gmach Główny pokój 148
00-661 Warszawa
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Biuro Karier Politechniki Warszawskiej Sp. z o.o.  cd. 

Liczba pracowników Polska / Employees number in Poland - 3
Liczba pracowników inne kraje / Employees number in other countries 
– nie dotyczy

Liczba ofert pracy/ Job offers number - 
Liczba ofert płatnych praktyk / Paid internships offers number -  b.d.
Liczba ofert bezpłatnych praktyk / Unpaid internships offers number - b.d.

Branże i specjalności / Branches and specialities: różne branże i specjalności

Terminy rekrutacji / Recruitment deadline – nie dotyczy

Kontakt (osoba, dział) / Contact (person, department):

tel: 022 234 63 67, fax: 022 234 58 03
biurokarier@bk.pw.edu.pl
www.bk.pw.edu.pl
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Nazwa firmy / Company name: Bonair SA

Profil działalności firmy / Company’s business: IT i nowe technologie

Lokalizacja / Company location: Warszawa

Liczba pracowników Polska / Employees number in Poland - 130
Liczba pracowników inne kraje / Employees number in other countries - 

Liczba ofert pracy/ Job offers number -  
Liczba ofert płatnych praktyk / Paid internships offers number - 
Liczba ofert bezpłatnych praktyk / Unpaid internships offers number -3

Branże i specjalności / Branches and specialities: wytwarzanie oprogramowania de-
dykowanego, wdrożenia, systemy klasy ERP, CRM, Business Intelligence

Terminy rekrutacji / Recruitment deadline 
– aktualne informacje na naszej stronie www

Kontakt (osoba, dział) / Contact (person, department): Elżbieta Kozłowska

Tel. / telephone:  22-5496550
e-mail:  praca@bonair.com.pl
www.bonair.com.pl

Dodatkowe informacje / Additional information:   

Bonair SA jest czołowym dostawcą usług i rozwiązań IT. Firma ma ponad 21-let-
nie doświadczenie w analizie, projektowaniu i wdrażaniu systemów informatycznych 
oraz jeden z najlepszych i największych na polskim rynku zespół ekspertów branżo-
wych i technologicznych.  
Posiadamy partnerstwo z firmą Microsoft w obszarach:
• Gold Enterprise Resource Planning 
• Gold Business Intelligence 
• Silver Software Development 
• Silver Portals and Collaboration
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Nazwa firmy / Company name: Robert BOSCH Sp. z o.o. 

Profil działalności firmy / Company’s business: 

Firma Bosch od ponad 100 lat kojarzy się z innowacyjnymi produktami najwyższej ja-
kości. Jesteśmy dostawcą niezawodnych technologii i usług w wielu branżach, od mo-
toryzacji, poprzez  elektronarzędzia, technikę grzewczą, aż po systemy  zabezpieczeń. 
Jako globalny koncern technologiczny  jesteśmy obecni w ponad 60 krajach świata, 
gdzie zatrudniamy ponad 300 tys. osób. W samym 2011 roku przeznaczyliśmy ponad 4 
mld euro na badania i rozwój. Zaowocowało to zgłoszeniem 4 100 patentów na całym 
świecie. Bezpieczeństwo, wysoka jakość produktów i satysfakcja klienta są dla nas naj-
ważniejsze – zarówno w dziedzinie produkcji, sprzedaży, jak i IT.

Lokalizacja / Company location: Warszawa

Liczba pracowników Polska / Employees number in Poland - 2395  
Liczba pracowników inne kraje / Employees number in other countries -303 200

Liczba ofert pracy/ Job offers number - 6
Liczba ofert płatnych praktyk / Paid internships offers number - 6
Liczba ofert bezpłatnych praktyk / Unpaid internships offers number - 0

Branże i specjalności / Branches and specialities: 
Informatyka/Programowanie, Inżynieria/Konstrukcje/Technologia/Finanse

Terminy rekrutacji / Recruitment deadline – cały rok

Kontakt (osoba, dział) / Contact (person, department): Agnieszka Goś (HR)

Tel. / telephone: 22 715 40 01
e-mail: rekrutacja@pl.bosch.com
www.bosch.pl

Dodatkowe informacje / Additional information

W ramach rozbudowywanego Centrum Kompetencyjnego IT realizujemy program 
rozwoju młodych kadr skierowany do studentów i absolwentów kierunków:
• informatycznych (Inżynieria Oprogramowania, Telekomunikacja, Elektronika),
• ekonomicznych (Finanse przedsiębiorstw, Rachunkowość, Kontroling), 
• technicznych (Mechanika i Budowa Maszyn), 
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Robert BOSCH Sp. z o.o. cd.

którzy chcieliby zajmować się w przyszłości wsparciem aplikacji inżynierskich lub  
zostać konsultantami SAP. Szukamy absolwentów /studentów IV, V roku zaintereso-
wanych rozwojem w zespołach zajmujących się modułami finansowymi, logistycz-
nymi, gospodarki magazynowej oraz wsparciem aplikacji inżynierskich. Jeśli intere-
sujesz się procesami biznesowymi, nowoczesnymi technologiami, znasz świetnie an-
gielski/niemiecki, lubisz pracę w zespole – aplikuj do nas. 
Osoby biorące udział w programie mają szansę pracować w projektach realizowa-
nych dla Grupy Bosch na całym świecie: w USA, Australii, Indiach, Singapurze. Od 
samego początku otrzymujesz samodzielne zadania. W każdej chwili możesz liczyć 
na merytoryczne wsparcie kolegów z zespołu. U nas zdobędziesz cenne doświadcze-
nie i  przekonasz się, jak wygląda praca w międzynarodowej korporacji.
Oferowane przez nas  praktyki od samego początku są płatne, trwają minimum 0,5 
roku, a rekrutacja ma charakter ciągły. Jeśli chcesz się równolegle uczyć, poznawać 
nowoczesne technologie i zdobywać cenne doświadczenie, aplikuj do naszego Cen-
trum Kompetencyjnego IT!  Aktualne oferty staży i praktyk w dziale informatyki 
znajdziesz na naszej stronie internetowej www.bosch.pl 
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Nazwa firmy / Company name:  BRE Bank S.A.

Profil działalności firmy / Company’s business: 
BRE Bank to jedna z czołowych polskich instytucji finansowych pod względem posia-
danego kapitału, rozmiarów działalności, tempa rozwoju, różnorodności oferowanych 
produktów oraz wysokiego poziomu technologii bankowej. Specjalizuje się w kom-
pleksowej obsłudze przedsiębiorstw, lecz także - jako właściciel mBanku i MultiBanku 
- jest jednym z najnowocześniejszych banków detalicznych, który nieustannie się roz-
wija. Stawiamy na kreatywne rozwiązania i ciągle szukamy nowych inspiracji w otacza-
jącym nas świecie. Dlatego obecnie specjalny zespół ekspertów banku pracuje nad pro-
jektem nowego mBanku – unikalną koncepcją bankowości elektronicznej.

Lokalizacja / Company location: Warszawa/ Łódź/ Oddziały w całej Polsce
Liczba pracowników Polska / Employees number in Poland – ok.5600
Liczba ofert pracy/ Job offers number - w zależności od potrzeb
Liczba ofert płatnych praktyk / Paid internships offers number – 20
Liczba ofert bezpłatnych praktyk / Unpaid internships offers number - 
w zależności od potrzeb

Branże i specjalności / Branches and specialities:
Oferujemy możliwości zdobycia cennego doświadczenia pod okiem specjalistów w po-
niższych obszarach Banku IT (rozwój technologii informatycznych,  infrastruktura infor-
matyczna, systemy informacyjne), bankowość korporacyjna, bankowość detaliczna, ban-
kowość inwestycyjna, zarządzanie ryzykiem, finanse, operacje bankowe, logistyka, mar-
keting, zarządzanie zasobami ludzkimi.
W ramach obszaru IT rekrutujemy na stanowiska programistów (rekrutacja całoroczna), 
projektantów/programistów, analityków, administratorów, operatorów systemu etc.

Terminy rekrutacji / Recruitment deadline – cały rok
Kontakt (osoba, dział) / Contact (person, department):
Dagna Pachulska/ Departament Rozwoju Pracowników i Kultury Organizacji
Tel. / telephone: 22/829 09 19
e-mail: dagna.pachulska@brebank.pl,
www.brebank.pl
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BRE Bank S.A. cd.

Dodatkowe informacje / Additional information
Dzięki uzupełnieniu oferty BRE Banku o wyspecjalizowane usługi świadczone przez 
spółki strategiczne w ramach Grupy BRE (m.in. BRE Leasing, BRE Bank Hipotecz-
ny, Dom Inwestycyjny BRE Banku, BRE.Locum, BRE Centrum Operacji czy Aspiro) 
oferujemy naszym Klientom elastyczność oferty, szeroki zakres usług i komplekso-
wą obsługę dla osób indywidualnych, korporacji, instytucji publicznych oraz małych 
i średnich przedsiębiorstw. 

Zgodnie z hasłem „Wyróżniają nas ludzie”, najważniejszym kapitałem BRE Banku są 
pracownicy: kompetentni, słuchający Klientów, aktywnie poszukujący najlepszych 
rozwiązań, zaangażowani i gotowi do przekraczania oczekiwań

Jeżeli  chciałbyś  dowiedzieć się więcej o ofercie BRE Banku i aplikować, na interesu-
jące Ciebie stanowisko zajrzyj na stronę brebank.pl/kariera. Znajdziesz tam aktualne 
oferty pracy/praktyk/staży.
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Nazwa firmy:  Business Management Software Sp. z o.o.

Profil działalności firmy: 
Business Management Software to polska firma będąca jednym z liderów rozwiązań 
informatycznych dla Klientów z sektora finansowego. Od kilkunastu lat uczestniczy-
my w przełomowych projektach budowy i wdrażania systemów informatycznych  nie 
tylko dla polskiego, ale także międzynarodowego rynku finansowego.  Naszą siła wy-
nika z połączenia wysokich kompetencji technologicznych i metodycznych z głęboką 
wiedzą biznesową dotyczącą funkcjonowania banków i instytucji finansowych. Dzię-
ki temu tworzymy zarówno „szyte na miarę”  rozwiązania, dostosowane do specy-
ficznych potrzeb naszych Klientów, jak i nowoczesne rozwiązania produktowe - bo-
gate funkcjonalnie aplikacje, które po dostosowaniu do specyficznych wymagań da-
nej instytucji mogą być szybko uruchamiane produkcyjnie. Wśród naszych referen-
cyjnych wdrożeń znajdziecie także projekty dla Klientów spoza branży finansowej 
–  architekci i programiści BMS zbudowali min. warstwę technologiczną lokalizatora 
docelu.pl Wirtualnej Polski oraz Mobilnej Platformy Informacyjnej Coigdzie.pl. 

Lokalizacja: Warszawa, Wrocław

Liczba pracowników Polska: 50

Liczba ofert pracy -  ok. 5
Liczba ofert płatnych praktyk– ok. 10
Liczba ofert bezpłatnych praktyk – do ustalenia

Branże i specjalności: 
IT - tworzenie oprogramowania, utrzymanie systemów informatycznych, dostarcza-
nie infrastruktury informatycznej, doradztwo

Terminy rekrutacji :
Rekrutacja prowadzona jest przez cały rok, na zgłoszenia do Programu Praktyk Let-
nich czekamy do końca kwietnia.

Kontakt:
Dział rekrutacji: Natalia Malec 664 472 092,  22 824 14 25
e-mail: rekrutacja@bms.com.pl ;    www.bms.com.pl
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Business Management Software Sp. z o.o. cd.
Dlaczego BMS?
Realizując ambitne przedsięwzięcia dla klientów z sektora finansowego zdajemy sobie sprawę, 
że sukces naszych projektów zależy przede wszystkim od osób, które w nich uczestniczą. Wy-
zwaniom tym mogą sprostać jedynie zgrane zespoły złożone z osób utalentowanych, kreatyw-
nych, z pasją podchodzących do swojej pracy. My wiemy, że ludzie są naszym największym ka-
pitałem. Dlatego staramy się, by nasi pracownicy rozwijali się i postrzegali naszą firmę w szer-
szej perspektywie niż tylko jako miejsce pracy. Dołączając do nas nie tylko rozwiniesz swoje 
umiejętności i zdobędziesz doświadczenie, ale także spotkasz niepowtarzalnych, pełnych pasji 
ludzi, otwartych na nowe wyzwania. 
Czy chciałbyś aby Twoja praca była przygodą intelektualną i szansą na prawdziwy rozwój?

W BMS dbamy o rozwój naszych pracowników oraz dajemy możliwość podnoszenia kwali-
fikacji poprzez udział w szkoleniach i konferencjach czy zdobywanie certyfikatów technolo-
gicznych. Staramy się, aby nasi programiści i architekci wyróżniali się nie tylko wiedzą techno-
logiczną, ale również wiedzą biznesową i branżową. Nasze projekty opierają się na nowocze-
snych technologiach i metodykach projektowych. Jesteśmy jedną z niewielu firm w Polsce pro-
wadzącą projekty zgodnie z adaptacyjnymi metodykami wytwórczymi. Nauczymy Ciebie jak 
skutecznie wykorzystywać te technologie w praktyce. Biorąc udział z naszych projektach, bę-
dziesz wytwarzał nowoczesne oprogramowanie światowej klasy oraz będziesz miał szansę po-
czuć dumę i satysfakcję z efektów wspólnej pracy.

Czy chciałbyś pracować w przyjaznej atmosferze?
Praca w BMS to nie tylko rozwój zawodowy, ale także dobra zabawa. W naszym biurze znaj-
dziecie stół do tenisa stołowego oraz stół do piłkarzyków, przy których możecie oderwać się 
od codziennych obowiązków. Każdej wiosny rozgrywamy Mistrzostwa BMS w piłkarzykach 
- zwycięzcy otrzymują podczas imprezy finałowej pamiątkowe puchary i medale oraz tytuły 
mistrzowskie. Na jesieni wyłaniani są natomiast Mistrzowie BMS w tenisie stołowym. Lubimy 
spędzać wspólnie czas także po godzinach pracy. Co roku organizujemy weekendowy wyjazd 
integracyjny dla wszystkich pracowników z elementami sportowej rywalizacji oraz gry zespo-
łowej, a w sezonie letnim raz w miesiącu organizujemy grilla w naszym firmowym ogrodzie.

Czy chciałbyś aby Twój pracodawca dbał o Ciebie?
Wiemy, że każda osoba ma inne potrzeby i predyspozycje, dlatego też do każdego pracowni-
ka podchodzimy indywidualnie. Elastyczne podejście do czasu pracy, umożliwia studentom 
ostatnich lat połączenie pracy w BMS z zajęciami na uczelni. Każdemu pracownikowi zapew-
niamy bezpłatną opiekę medyczną, nie tylko w miejscu pracy, ale na terenie całej Polski, do-
stęp do pakietu zajęć sportowych w ramach programu Multisport, a także atrakcyjne warunki 
ubezpieczenia na życie. 
Zatrudniamy zarówno absolwentów jak i studentów informatyki. Elastyczne podejście do cza-
su pracy, umożliwia studentom ostatnich lat połączenie pracy w BMS z zajęciami na uczelni. 
Najczęściej poszukujemy:  
Programistów Java / JEE ;  Programistów .NET / C++
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Company name: CBG International Sp. z.o.o  

Company’s business: 
CBG is a Swedish company, established in 1965, specialized in multilingual solu-
tions. We offer a wide range of services, including complete conceptual and tailored 
solutions such as Content Management Systems. 
CBG coordinates multilingual documentation projects comprising project manage-
ment, computer aided technical translation, desktop publishing, software develop-
ment and management.
CBG IT is the company’s fastest growing business area. Our main services are IT 
Project and System Management, Research & Development and internal/external 
support.

Company locations: 
Warsaw, Stockholm, Gothenburg, Brussels, Barcelona, Shanghai and Detroit

Employees, number in Poland: 52
Employees, number in other countries: 200

Job offers, number: 5+
Paid internships, number of offers: 5+
Unpaid internships, number of offers: 5+ 
Recruitment deadline: Year-round

Contacts: CBG HR Warsaw, Anna Baszniak, anna.baszniak@cbg.com
CBG IT Gothenburg, Lina Fjälling, lina.fjalling@cbg.com 

CBG Career Portal:  http://career.cbg.com
CBG Global Website:  http://www.cbg.com

Dodatkowe informacje / Additional information:

CBG is undergoing an expansionary phase with fast growing offices in particular in 
China and the USA, and this has involved many new interesting projects. There is 
therefore a need to strengthen the technical department at the office in Warsaw with 
different IT-professionals who would like to work in a dynamic environment with 
many international links.
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CBG International Sp. z.o.o  cd.

What we can offer you:
• Friendly ambience –one of the company’s core values is to allow employees to reali-
ze their professional goals within a friendly environment
• Development opportunities – CBG is developing rapidly nowadays, with a special 
emphasis on the evolving IT department
• Stable employment – our company is one of the top translation companies in the 
world, a leader in the field of technical translation

If you are still a student or a graduate, and if you feel that you would like to participa-
te in an international operation by working in a company where there are good op-
portunities for development and where over 20 different nationalities are represen-
ted, please visit our Career portal to check for posted jobs, part-time opportunities 
for students and internship offers.
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Nazwa firmy / Company name:  CodiLime Sp. z o.o. 

Profil działalności firmy / Company’s business: 
CodiLime tworzy oprogramowanie, które wspiera rozwój biznesu wykorzystując za-
awansowane rozwiązania matematyczne i algorytmiczne. Zespół matematyków, al-
gorytmików i programistów CodiLime używa najnowocześniejszych technologii, na-
rzędzi i języków programowania. Firma kompleksowo realizuje zaawansowane sys-
temy informatyczne dla globalnych firm z branży telekomunikacyjnej i finansowej: 
tworzy specyfikacje, projektuje, realizuje, testuje i wdraża, a także prowadzi szkolenia 
i zapewnia wsparcie techniczne po wdrożeniu systemu. Gwarancją jakości jest zespół 
CodiLime, który stanowią w większości absolwenci najlepszych polskich uczelni: Po-
litechniki Warszawskiej i Uniwersytetu Warszawskiego, odnoszący liczne międzyna-
rodowe sukcesy w konkursach, włącznie z mistrzostwem świata w programowaniu. 
Pracujemy z najlepszymi i dla najlepszych – m.in. dla największej firmy telekomuni-
kacyjnej na świecie: NTT. 

Lokalizacja / Company location: Warszawa, Białystok.

Liczba pracowników Polska / Employees number in Poland – 20.
Liczba pracowników inne kraje / Employees number in other countries – 0.

Liczba ofert pracy/ Job offers number – 10.
Liczba ofert płatnych praktyk / Paid internships offers number – 5.
Liczba ofert bezpłatnych praktyk / Unpaid internships offers number – 0.

Branże i specjalności / Branches and specialities: telekomunikacja / finanse.
CodiLime specjalizuje się w tworzeniu i wdrażaniu złożonych systemów dla firm z 
branży telekomunikacyjnej i finansowej, m.in. optymalizujących ruch w międzyna-
rodowych sieciach telekomunikacyjnych, zarządzania ryzykiem finansowym, tradin-
gowych, a także typu 
e-commerce oraz aplikacji działających w środowisku mediów społecznościowych. 
Wspomagamy naszych Klientów w identyfikowaniu ich potrzeb biznesowych, two-
rzymy specyfikacje oprogramowania, projektujemy bazy danych oraz oprogramo-
wanie ułatwiające rozwój biznesu. Naszymi głównymi priorytetami są: systematycz-
ne zarządzanie projektem oraz zapewnienie najwyższej jakości poprzez prowadzenie 
kompleksowych testów na każdym etapie realizacji projektu. 

Terminy rekrutacji / Recruitment deadline 
– rekrutacja prowadzona w sposób ciągły. 



X Targi Pracy i Praktyk dla Elektroników i Informatyków                                 WEiTI PW

23

Kontakt (osoba, dział) / Contact (person, department): 
Julita Szumowicz – HR Manager.
Tel. / telephone: +48 664 419 303
e-mail: jobs@codilime.com                                      
www:  www.codilime.com 

Dodatkowe informacje / Additional information:
Większość programistów CodiLime zdobyło wcześniej doświadczenie zawodowe, 
pracując w głównych siedzibach takich firm jak Google, Facebook czy Microsoft, 
w Dolinie Krzemowej. Firma stale rozwija zespół i poszukuje wysoko zmotywowa-
nych, energicznych i zaangażowanych osób, zarówno do biura w Warszawie, jak i do 
oddziału w Białymstoku. CodiLime oferuje możliwość stałego rozwoju w zespołach 
pracujących nad ambitnymi projektami IT, pracę nad nowatorskimi rozwiązaniami 
e-commerce, dowolną formę zatrudnienia, atrakcyjne wynagrodzenie oraz elastycz-
ne godziny pracy. Mamy propozycje zarówno dla najbardziej utalentowanych stu-
dentów, jak i absolwentów!
Więcej informacji na stronie http://www.codilime.com/careers/vacancies/  
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Nazwa firmy / Company name:  Comarch SA

Profil działalności firmy / Company’s business: 
Comarch jako międzynarodowy integrator i twórca innowacyjnych systemów IT 
specjalizuje się w systemach obsługi klientów, systemach zarządzania przedsiębior-
stwem ERP, bezpieczeństwie informatycznym, systemach CRM i wsparcia sprzedaży, 
komunikacji elektronicznej oraz business intelligence. Oferuje również usługi outso-
urcingu informatycznego i konsultingu. Firma stworzyła całą gamę gotowych pro-
duktów, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów, tworzy zaawansowane syste-
my IT na specjalne zamówienia.

Lokalizacja / Company location: 
Warszawa, Gdańsk, Łódź, Poznań, Wrocław, Katowice, Lublin
siedziba główna: Kraków

Liczba pracowników Polska / Employees number in Poland - 3000
Liczba pracowników inne kraje / Employees number in other countries - 500

Liczba ofert pracy/ Job offers number - 5
Liczba ofert płatnych praktyk / Paid internships offers numer 
- w okresie wakacji ok.15
Liczba ofert bezpłatnych praktyk / Unpaid internships offers number - 0

Branże i specjalności / Branches and specialities: Systemy IT

Terminy rekrutacji / Recruitment deadline 
– Rekrutacja do pracy odbywa się w sposób ciągły. Rekrutacja do programu stażowe-
go trwa w okresie od marca do kwietnia.

Kontakt (osoba, dział) / Contact (person, department): Dział HR

Tel. / telephone: (12) 646 10 00
e-mail: praca@comarch.pl, staz@comarch.pl 
www.kariera.comarch.pl, www.staz.comarch.pl
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Nazwa firmy / Company name: Comtegra Sp. z o.o.

Profil działalności firmy / Company’s business: Integrator IT 

Lokalizacja / Company location: ul. Puławska 474, 02-884 Warszawa

Liczba pracowników Polska / Employees number in Poland - 46
Liczba pracowników inne kraje / Employees number in other countries - 0

Liczba ofert pracy/ Job offers number - 3
Liczba ofert płatnych praktyk / Paid internships offers number - 0
Liczba ofert bezpłatnych praktyk / Unpaid internships offers number -0

Branże i specjalności / Branches and specialities: IT

Terminy rekrutacji / Recruitment deadline – cały rok

Kontakt (osoba, dział) / Contact (person, department):  
Alicja Kosidło, Specjalista ds. HR
Tel. 693 622 822
Mail: alicja.kosidlo@comtegra.pl
www.comtegra.pl 

Dodatkowe informacje / Additional information:
Comtegra  Sp. z o. o.  jest liderem na rynku nowych technologii informatycznych,  
a w szczególności systemów Enterprise Data Management. Realizujemy projekty 
konsolidacji, backupu danych, archiwizacji dokumentów, baz danych i poczty elek-
tronicznej, projekty ciągłej ochrony danych, optymalizacji ILM/DLM, wirtualizacji, 
Disaster Recovery oraz wiele innych.
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Nazwa firmy / Company name:  CPL Jobs

Profil działalności firmy / Company’s business: 
Firma doradztwa personalnego

Lokalizacja / Company location: Al. Jerozolimskie 81, 02-001 Warszawa

Liczba pracowników Polska / Employees number in Poland – 
Liczba pracowników inne kraje / Employees number in other countries –

Liczba ofert pracy/ Job offers number – ponad 200

Liczba ofert płatnych praktyk / Paid internships offers number – 0
Liczba ofert bezpłatnych praktyk / Unpaid internships offers number – 0

Branże i specjalności / Branches and specialities:
IT & Telecom
Sales & Marketing
Construction & Property
Manufacturing
Finance & Accountancy

Terminy rekrutacji / Recruitment deadline – 

Kontakt (osoba, dział) / Contact (person, department):
Aneta Kurdel, IT&Telco Team Leader
Tel. / telephone: 22 488 65 00
e-mail: warsaw@cpljobs.pl
www.cpljobs.pl

Dodatkowe informacje / Additional information
CPL Jobs jest firmą doradztwa personalnego, koncentrującą się na pomocy przy za-
trudnianiu stałych, tymczasowych i kontraktowych pracowników. Zajmujemy się re-
krutacją kandydatów dla firm z całego sektora IT i telekomunikacji. Dla naszych Klien-
tów poszukujemy i rekrutujemy specjalistów z dziedziny produkcji oprogramowania, 
rozwiązań sprzętowych, usług telekomunikacyjnych i administracji IT. 
Niezależnie od formy zatrudnienia, którą wybierają nasi kandydaci, stawiamy na długofa-
lowe relacje. Zapewniamy stały dostęp do informacji o najciekawszych projektach na ryn-
ku, doradzamy też w kwestii rozwoju kariery i wyboru optymalnego typu zatrudnienia.



X Targi Pracy i Praktyk dla Elektroników i Informatyków                                 WEiTI PW

27

Nazwa firmy / Company name: Cyfrowy Polsat S.A.

Profil działalności firmy / Company’s business:  
GRUPA CYFROWY POLSAT to m.in.:
- Cyfrowy Polsat S.A. – lider na rynku płatnej telewizji w Polsce, dostawca  TV Mobil-
nej i nowoczesnych usług telekomunikacyjnych, w tym Internetu LTE
- Telewizja Polsat Sp. z o.o. – największy nadawca komercyjny oferujący 15 popular-
nych kanałów telewizyjnych, w tym 3 w jakości HD
- Cyfrowy Polsat Technology Sp. z o.o. – jedna z najnowocześniejszych firm w kra-
ju zajmująca się projektowaniem, produkcją, programowaniem i serwisem dekoderów 
cyfrowych
- Redefine Sp. z o.o. – dostawca autorskich rozwiązań technologicznych z segmen-
tu cyfrowej rozrywki, w tym serwisu online wideo – ipla  oraz portalu muzycznego – 
muzo, oferującego nieograniczony dostęp do gigantycznej bazy muzyki

Lokalizacja / Company location: ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa

Liczba pracowników Polska / Employees number in Poland - ponad 1000

Branże i specjalności Branches and specialities: IT, Telekomunikacja, Informaty-
ka

Liczba oferowanych miejsc pracy – w zależności od zapotrzebowania
Liczba ofert płatnych praktyk / Paid internships offers number 
- w zależności od edycji programu praktyk i staży 

Terminy rekrutacji/Recruitment deadline – cały rok

Kontakt (osoba, dział) / Contact (person, department): 
Dział Rekrutacji, Szkoleń i Rozwoju
e-mail: rekrutacja@cyfrowypolsat.pl
www.cyfrowypolsat.pl/praca
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Cyfrowy Polsat S.A. cd.

Dodatkowe informacje / Additional information

PRACUJĄC Z NAMI – ZYSKUJESZ:
Przyjazną atmosferę pracy - już na etapie rekrutacji dbamy o to, by budować 
odpowiednio dopasowane i dobrze współpracujące zespoły. Zależy nam na tym, aby 
nasi pracownicy z chęcią i przyjemnością przychodzili do pracy - w poczuciu, że się 
realizują i mają wpływ na to, co dzieje się w firmie.
Pewność i stabilność zatrudnienia - ciągły rozwój firmy oraz doskonałe wyniki 
sprawiają, że nasi pracownicy mogą spokojnie patrzeć w przyszłość.
Doskonalenie i rozwój - wiemy, jak ważne jest ciągłe doskonalenie, dlatego 
umożliwiamy naszym pracownikom dostęp do najnowszych technologii oraz stałe 
podnoszenie kwalifikacji.
Uczestnictwo w innowacyjnych i niestandardowych projektach - dynamiczny 
rozwój firmy i naszego otoczenia nie pozwala na nudę i rutynę.
Poczucie bezpieczeństwa - nasi pracownicy mają zagwarantowany szeroki pakiet 
opieki medycznej, którym mogą objąć również swoich bliskich.
Równowagę - staramy się dbać o naszych pracowników nie tylko w pracy, ale 
również poza nią, dlatego zapewniamy dofinansowanie karnetów na zajęcia 
sportowe.
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Nazwa firmy / Company name:  Decerto 

Profil działalności firmy / Company’s business: 
Decerto to integrator oraz dostawca zaawansowanych systemów informatycznych dla 
biznesu. W swoim portfolio firma posiada: systemy ubezpieczeniowe, portale sprzeda-
żowe i self-servicowe, systemy CRM, logistyczno-magazynowe, billingowe. 
O sile i konkurencyjności firmy stanowi ekspercki i dynamiczny zespół projektowy. Nasi 
specjaliści to prawie pięćdziesięcio osobowy zespół architektów, programistów, anality-
ków i testerów. Cechami szczególnymi i czynnikami zbliżającymi nasze projekty do suk-
cesu są ponadprzeciętne zaangażowanie, lekkie metodyki projektowe oraz skuteczna i 
intensywna współpraca z przyszłymi odbiorcami i użytkowników naszych rozwiązań. 

Lokalizacja / Company location: Postępu 15B, 02-676 Warszawa
Liczba pracowników Polska / Employees number in Poland -  50 osób
Liczba ofert pracy/ Job offers number -  5
Liczba ofert płatnych praktyk / Paid internships offers number 
–  w zależności od zainteresowania
Liczba ofert bezpłatnych praktyk / Unpaid internships offers number 
– w zależności od zainteresowania
Branże i specjalności / Branches and specialities: 
IT / Oprogramowanie biznesowe, rozwój i utrzymanie

Terminy rekrutacji / Recruitment deadline – Rekrutacja prowadzona jest w sposób ciągły

Kontakt (osoba, dział) / Contact (person, department): Marcin Nowak
Tel. / telephone: 607 876 352
e-mail: praca@decerto.pl,   www.decerto.pl

Dodatkowe informacje / Additional information
Technologicznie firma zorientowana jest na Javę EE oraz technologie powiązane. 
Rozpoczynamy również prace wokół aplikacji mobilnych (Android, iOS). Rekrutuje-
my osoby na stanowisko: programista Java na różnym poziomie zaawansowania. Je-
steśmy w stanie zaoferować ciekawą pracę zarówno dla osoby, która dopiero rozpo-
czyna swoją przygodę z komercyjnym tworzeniem oprogramowania jak i dla osób, 
które zdążyły już zdobyć doświadczenie na rynku pracy. 
Jeżeli oprócz tego, że programowanie jest Twoją pasją, lubisz wiedzieć dlaczego coś 
robisz, jaki masz osiągnąć końcowy cel a do tego chcesz mieć wpływ na swoją co-
dzienną pracę, to znaczy, że do nas pasujesz. Wyślij CV, przekonaj nas na rozmowie, 
że potrafisz myśleć i stań się częścią zespołu. 
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Nazwa firmy / Company name: ElitePC

Profil działalności firmy / Company’s business: 
Szkolenia komputerowe, usługi informatyczne, sieci komputerowe, usługi programi-
styczne, usługi graficzne

Lokalizacja / Company location: Warszawa, Bemowo

Liczba pracowników Polska / Employees number in Poland - 17
Liczba pracowników inne kraje / Employees number in other countries - 

Liczba ofert pracy/ Job offers number - 
Liczba ofert płatnych praktyk / Paid internships offers number - 10
Liczba ofert bezpłatnych praktyk / Unpaid internships offers number - 10

Branże i specjalności / Branches and specialities: 
IT, programowanie, usługi graficzne, sieci, kursy

Terminy rekrutacji / Recruitment deadline – rekrutacja otwarta

Kontakt (osoba, dział) / Contact (person, department): Agnieszka Wołk

Tel. / telephone: 221881869
e-mail: contact@elitepc.pl
www.elitepc.pl



X Targi Pracy i Praktyk dla Elektroników i Informatyków                                 WEiTI PW

31

Nazwa firmy / Company name: Ernst & Young

Profil działalności firmy / Company’s business: 
Ernst & Young jest największą firmą doradczą w Polsce. Świadczymy usługi na 
najwyższym poziomie w zakresie: audytu, doradztwa podatkowego, doradztwa biz-
nesowego oraz doradztwa transakcyjnego. Od lat doradzamy przedsiębiorcom, jak 
zdobyć i utrzymać przewagę rynkową nad ich konkurencją.

Lokalizacja / Company location: Warszawa, Poznań, Katowice, Kraków, Wrocław

Liczba pracowników Polska / Employees number in Poland - ponad 1600 
Liczba pracowników inne kraje / Employees number in other countries - 152 000

Liczba ofert pracy/ Job offers number - w zależności od potrzeb
Liczba ofert płatnych praktyk / Paid internships offers number - w zależności od 
potrzeb
Liczba ofert bezpłatnych praktyk / Unpaid internships offers number - n/a

Branże i specjalności / Branches and specialities: 
doradztwo, bankowość i finanse, IT, technologie
Terminy rekrutacji / Recruitment deadline - cały rok

Kontakt (osoba, dział) / Contact (person, department): Dział Rekrutacji
Tel. / telephone: 022 - 557 60 10
e-mail: rekrutacja@pl.ey.com
www.ey.co.rn.pl/kariera

Dodatkowe informacje / Additional information
Aby aplikować do firmy Ernst & Young wypełnij formularz aplikacyjny on-line, 
prosimy również o załączeniu cv oraz wykazu ocen ze wszystkich lat studiów. My do-
kładnie przeanalizujemy przesłane przez Ciebie dokumenty. Jeśli będziemy prze-
konani, że Twoje umiejętności są odpowiednie, zaprosimy Cię do udziału w teście 
on-line, jeśli go zaliczysz, zaprosimy Cię do udziału w testach  – numerycznym oraz 
sprawdzającym Twoją znajomość języka angielskiego. Jeśli przejdziesz pomyślnie 
również te testy, zaprosimy Cię do udziału w rozmowach kwalifikacyjnych z osobą z 
działu Rekrutacji oraz z dwoma osobami z zespołu do którego ubiegasz się o prakty-
kę lub pracę.
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Nazwa firmy / Company name:  Evatronix SA

Profil działalności firmy / Company’s business: 
Projektowanie cyfrowych oraz analogowych wirtualnych komponentów półprzewodnikowych
Opracowywanie oprogramowania i platform aplikacyjnych dla komponentów wirtualnych
Dystrybucja narzędzi CAD/EDA na terenie Polski
Produkcja i sprzedaż skanerów 3D

Development of digital and A/MS semiconductor IP cores
Development of IP software and SoC development platforms
CAD/EDA tools distribution in Poland
Development and distribution of 3D scanners

Lokalizacja / Company location:
Bielsko-Biała – siedziba główna/Headquarters
Gliwice, Warszawa – biura projektowe/product development offices
Monachium, Pekin – biura sprzedażowe/sales offices

Liczba pracowników Polska / Employees number in Poland - 90 
Liczba pracowników inne kraje / Employees number in other countries - 3

Liczba ofert pracy/ Job offers number – 5 
Liczba ofert płatnych praktyk / Paid internships offers number – 0 
Liczba ofert bezpłatnych praktyk / Unpaid internships offers number – 5 

Branże i specjalności / Branches and specialities: 
Wirtualne komponenty półprzewodnikowe/Semiconductor IP
Narzędzia CAD/EDA – CAD/EDA tools
Skanery 3D/3D scanners

Terminy rekrutacji / Recruitment deadline – stała rekrutacja/constant recruitment

Kontakt (osoba, dział) / Contact (person, department): 
Jacek Duda, Marketing Manager

Tel. / telephone: 32 231 11 71 wew. 22
e-mail: jacek.duda@evatronix.com
www.evatronix.com/ip
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Nazwa firmy / Company name: Fast White Cat SA

Profil działalności firmy / Company’s business: 
Wdrażanie rozwiązań IT opartych o zaawansowane produkty IBM. 

Lokalizacja / Company location: 
Warszawa, ul. Chmielna 85/87
Wrocław: ul. Św. Mikołaja 8-11

Liczba pracowników Polska / Employees number in Poland – ponad 90
Liczba pracowników inne kraje / Employees number in other countries 
– 0 (planowane wyjście na rynki zagraniczne)

Liczba ofert pracy/ Job offers number – ok. 10
Liczba ofert płatnych praktyk / Paid internships offers number – ok.10
Liczba ofert bezpłatnych praktyk / Unpaid internships offers number - 0

Branże i specjalności / Branches and specialities: 
eCommerce, platformy handlu B2C oraz B2B, Telekomunikacja

Terminy rekrutacji / Recruitment deadline 
– Rekrutacja prowadzona w sposób ciągły

Kontakt (osoba, dział) / Contact (person, department):
Katarzyna Andrzejewska, HR Coordinator

Tel. / telephone: +48 505400720
e-mail: katarzyna.andrzejewska@fwc.pl
www: www.fastwhitecat.com

Dodatkowe informacje / Additional information
Fast White Cat jest młodą, prężnie rozwijającą się spółką technologiczną z branży IT.
Jako autoryzowany partner IBM w zakresie rozwiązań Websphere Business Process 
Management, Websphere Commerce oraz IBM Worklight w zakresie aplikacji mobil-
nych, mamy dostęp do technologii, dzięki którym stale podnosimy nasze kwalifikacje.
Bazując na wiedzy i bogatym doświadczeniu inżynierskim naszych specjalistów oraz 
na nowoczesnych technologiach informatycznych produkujemy wysokiej klasy opro-
gramowania, które zwiększają sprzedaż i usprawniają pracę naszych Klientów.
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Nazwa firmy / Company name:  Findwise

Profil działalności firmy / Company’s business: 
Firma konsultingowa zajmująca się zastosowaniami technologii wyszukiwania i ana-
lizy informacji
Lokalizacja / Company location: Warszawa, Goteborg, Sztokholm, Kopenhaga, Oslo, 
Sydney

Liczba pracowników Polska / Employees number in Poland – 6
Liczba pracowników inne kraje / Employees number in other countries - 90

Liczba ofert pracy/ Job offers number – 2 - 5 w zależności od potrzeb
Liczba ofert płatnych praktyk / Paid internships offers number - brak
Liczba ofert bezpłatnych praktyk / Unpaid internships offers number – brak

Branże i specjalności / Branches and specialities:
Findwise specjalizuje się w rozwiązaniach wspierających Findability, co polega na tworzeniu 
możliwości odnajdywania dowolnej informacji przez pracowników firm lub użytkowników 
Internetu. W skład zespołu Findwise wchodzą specjaliści z wielu dziedzin: wytwarzanie 
oprogramowania, zarządzanie projektem, użyteczność aplikacji (usability, user experience), 
lingwiści komputerowi, silniki wyszukiwania, zarządzanie informacją. Jesteśmy uprzywile-
jowanymi partnerami dla technologii wyszukiwania Microsoft, IBM, współpracujemy także 
z Oracle, HP/Autonomy, Exalead oraz tworzymy rozwiązania oparte na oprogramowaniu 
otwartym: SolR, Lucene.

Terminy rekrutacji / Recruitment deadline 
– czwarty kwartał 2012; pierwsza połowa 2013
Kontakt (osoba, dział) / Contact (person, department): Paweł Wróblewski
Tel. / telephone: 501 099 836 
e-mail: pawel.wroblewski@findwsie.com
www.findwise.pl 

Dodatkowe informacje / Additional information
Findwise powstał w Szwecji i w tej chwili poszukuje pracowników na terenie Polski do pracy 
przy nowatorskich projektach w dziedzinie wyszukiwania informacji.

W Findwise każdy jest dyrektorem! Możemy pochwalić się nowatorską strukturą organizacyj-
ną bazującą na zarządzaniu przez procesy w sieci specjalistów rozlokowanych w różnych gru-
pach kompetencyjnych. Dbamy o indywidualne podejście do każdego pracownika i chcemy, 
aby się rozwijał i był zadowolony ze swojej pracy. 
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Nazwa firmy / Company name:  Gemius SA

Profil działalności firmy / Company’s business:  
Firma badawczo - technologiczna / Research and technology company

Lokalizacja / Company location: Warszawa / Warsaw

Liczba pracowników Polska / Employees number in Poland - 200
Liczba pracowników inne kraje / Employees number in other countries - 50

Liczba ofert pracy/ Job offers number - 8
Liczba ofert płatnych praktyk / Paid internships offers number - 0
Liczba ofert bezpłatnych praktyk / Unpaid internships offers number - 3

Branże i specjalności / Branches and specialities: IT

Terminy rekrutacji / Recruitment deadline – rekrutacja ciągła / without deadline

Kontakt (osoba, dział) / Contact (person, department): 
Anna Zaniewska, HR Manager 
Tel. / telephone: 22 378 30 63
e-mail: praca@gemius.com
www.gemius.pl
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Nazwa firmy / Company name: Goldman Sachs International

Profil działalności firmy / Company’s business: Investment Banking

Lokalizacja / Company location: International presence: Headquarter New York
Worldwide: London, Paris, Frankfurt, Zurich, Moscow, Hong Kong, Tokyo

Liczba pracowników Polska / Employees number in Poland - 
Liczba pracowników inne kraje / Employees number in other countries – c. 30.000 

Liczba ofert pracy/ Job offers number  - over 400
Liczba ofert płatnych praktyk / Paid internships offers number –over 400

Branże i specjalności / Branches and specialities: 
Our business is structured in a series of specialised divisions: Finance, Global Com-
pliance, Global Investment Research, Human Capital Management, Internal Audit, 
Legal, Investment Banking, Investment Management, Merchant Banking, Opera-
tions, Securities, Services and Technology.

Terminy rekrutacji / Recruitment deadline; 
Full time – 23 October 2011
Summer Internships – 4 December 2011
Spring Programme – 8 January 2012
Work Placement Programme – 8 January 2012

Kontakt (osoba, dział) / Contact (person, department):
Tel. / telephone:
e-mail:
www.gs.com/careers

Dodatkowe informacje / Additional information 
- The Goldman Sachs Group, Inc. is a leading global investment banking, securities 
and investment management firm that provides a wide range of financial services to 
a ubstantial and diversified client base that includes corporations, financial institu-
tions, governments and high-net-worth individuals. Founded in 1869, the firm is he-
adquartered in New York and maintains offices in London, Frankfurt, Tokyo, Hong 
Kong and other major financial centres around the world.
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Nazwa firmy / Company name:  Grupa Citi w Polsce

Profil działalności firmy / Company’s business: finanse, bankowość

Lokalizacja / Company location: Warszawa, Łódź, Olsztyn

Liczba pracowników Polska / Employees number in Poland 
– ponad 7000 (w tym ponad 600 w obszarze IT)
Liczba pracowników inne kraje / Employees number in other countries – 260 000

Liczba ofert pracy/ Job offers number – w zależności od potrzeb biznesowych (ak-
tualne oferty pracy można znaleźć na stronie www.citihandlowy.pl/kariera)
Liczba ofert płatnych praktyk / Paid internships offers number 
– ponad 100 miejsc na Programie Praktyk Letnich
Liczba ofert bezpłatnych praktyk / Unpaid internships offers number 
– nie oferujemy praktyk bezpłatnych

Branże i specjalności / Branches and specialities: zarządzanie projektami (metodologia 
PMI), administracja systemami (Solaris, LINUX, AIX, HP-UX, Windows Server), bazy 
danych (Oracle, MS SQL), programowanie (C++, C#, Visual Basic, Java, Perl, Javascript, 
jQuery, XHTML/HTML 5, Lotus Domino, Business Objects, SQL), architektura 

Terminy rekrutacji / Recruitment deadline – Na Program Praktyk Letnich aplika-
cje zbieramy do połowy kwietnia; do pracy poszukujemy osób przez cały rok

Kontakt (osoba, dział) / Contact (person, department):
Na wszystkie pytania z przyjemnością odpowiemy pod adresem: student@citi.com
Rekruter zajmujący się obszarem IT to Katarzyna Matusiak
katarzyna.matusiak@citi.com
Tel. / telephone:
e-mail: student@citi.com
www.citihandlowy.pl/kariera

Dodatkowe informacje / Additional information
Dla studentów i absolwentów zainteresowanych rozwojem w obszarze Technologii 
przygotowaliśmy 2 specjalne Programy:
1. Program Menedżerski Rozwój na Bank w obszarze Operacji i Technologii
2. Program Rozwoju Ekspertów w Technologii
Więcej o programach znajdziesz na naszej stronie internetowej.  
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Nazwa firmy / Company name:  GTECH Poland sp. z o.o.

Profil działalności firmy / Company’s business: IT

Lokalizacja / Company location: Al. Jerozolimskie 92, Warszawa

Liczba pracowników Polska / Employees number in Poland - 300
Liczba pracowników inne kraje / Employees number in other countries  
– ponad 6 tys.

Liczba ofert pracy/ Job offers number – aktualnie 6 
(dla programistów, testerów jakości, administratorów baz danych i systemów)
Liczba ofert płatnych praktyk / Paid internships offers number – 5 rocznie
Liczba ofert bezpłatnych praktyk / Unpaid internships offers number 
– wszystkie oferowane programy praktyk są płatne

Branże i specjalności / Branches and specialities: programiści, testerzy jakości, 
analitycy biznesowi, kierownicy projektów, dział baz danych / 
Software Engineering, Quality Assurance, Business Analysis, Database 
Administration, System Administration, Project Management

Terminy rekrutacji / Recruitment deadline – różne

Kontakt (osoba, dział) / Contact (person, department): 
Beata Wojciechowicz (PR), Monika Majszczyk-Rudy (HR)

Tel. / telephone: 22 313 32 63, 48 601 217 065
e-mail: beata.wojciechowicz@gtech.com, monika.majszczyk-rudy@gtech.com

www.gtechpoland.com

Dodatkowe informacje / Additional information
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Nazwa firmy / Company name:  IMPAQ Sp. z o.o.

Profil działalności firmy / Company’s business: 
IMPAQ to międzynarodowy holding tworzący rozwiązania informatyczne dla dużych i 
bardzo dużych firm, głównie z sektora finansowego, telekomunikacyjnego, handlu de-
talicznego oraz energetyki i gazownictwa. Firma pracuje dla koncernów, dla których 
informatyka jest fundamentem zarządzania, a jednocześnie czynnikiem wpływającym 
bezpośrednio na ich konkurencyjność. Oferuje doradztwo i wykonawstwo w zakresie 
oprogramowania aplikacyjnego na zamówienie, portali, hurtowni danych oraz syste-
mów raportowania i analiz. Proponuje outsourcing IT, konsulting IT, testowanie opro-
gramowania. Jest twórcą aplikacji analitycznej drugiej generacji AML Solution kdpre-
vent™, która wspiera instytucje finansowe w wykrywaniu przypadków prania pieniędzy 
i innych przestępstw finansowych. 
W Polsce zatrudnia ponad 170 specjalistów, wśród których znajdują się konsultanci 
branżowi oraz eksperci technologii Oracle, Microsoft SQL Server, Java, NET, JEE  
i C++. Klientami IMPAQ są m.in.: ABN AMRO, Allianz, ING, NCR, Nokia Siemens 
Networks, Procter & Gamble, PTC Era, CI PZU.

Lokalizacja / Company location: • Warszawa, • Poznań

Liczba pracowników Polska / Employees number in Poland – ok 170
Liczba pracowników inne kraje / Employees number in other countries 
- ok. 350 w Szwajcarii, Niemczech i Wielkiej Brytanii.
Liczba ofert pracy/ Job offers number - w zależności od potrzeb
Liczba ofert płatnych praktyk / Paid internships offers number 
- w zależności od potrzeb
Liczba ofert bezpłatnych praktyk / Unpaid internships offers number 
- w zależności od potrzeb

Branże i specjalności / Branches and specialities: 
Rozwój oprogramowania, projektowanie i utrzymanie systemów, consulting IT

Terminy rekrutacji / Recruitment deadline – 
Rekrutacja w naszej firmie trwa przec cały rok.
Kontakt (osoba, dział) / Contact (person, department): Anna Kryska
Tel. / telephone: + 48 664 069 907
e-mail: Praca@impaqgroup.com
www:  http://www.impaqgroup.com
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Nazwa firmy / Company name: Infovide-Matrix S.A.

Profil działalności firmy / Company’s business: 
Doradztwo i IT

Lokalizacja/ Company location:
00-838 Warszawa, ulica Prosta 51

Liczba pracowników Polska / Employees number in Poland - 500
Liczba pracowników inne kraje / Employees number in other countries - brak

Liczba ofert pracy/ Job offers number - 5
Liczba ofert płatnych praktyk / Paid internships offers number - 0
Liczba ofert bezpłatnych praktyk / Unpaid internships offers number – 0

Branże i specjalności / Branches and specialities:
IT (analiza, programowanie, architektura systemowa)

Terminy rekrutacji / Recruitment deadline – 
Rekrutacje prowadzone w sposób ciągły.

Kontakt (osoba, dział) / Contact (person, department):
Martyna Gwarda
Tel. / telephone: 510 002 705
e-mail: mgwarda@ivmx.pl
http://www.infovidematrix.pl/
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Nazwa firmy / Company name:  

Inteligo Financial Services SA

Profil działalności firmy / Company’s business:

Inteligo Financial Services SA jest spółką projektowo-informatyczną, której misją 
jest tworzenie zintegrowanych rozwiązań informatycznych organizacyjnych i proce-
sowych wykorzystywanych w bankowości elektronicznej oraz w usługach finanso-
wych oferowanych online. 
Jedną z naszych oferowanych usług jest outsourcing kompetencyjny (Body Le-
asing), w ramach którego realizowane są usługi wymagające dostarczenia różnego 
rodzaju kompetencji i specjalistycznej wiedzy IT dla Partnerów.

Lokalizacja / Company location: ul. Puławska 15, Warszawa

Liczba pracowników Polska / Employees number in Poland - 175
Liczba pracowników inne kraje / Employees number in other countries -0

Liczba ofert pracy/ Job offers number – 10-15
Liczba ofert płatnych praktyk / Paid internships offers number - 0
Liczba ofert bezpłatnych praktyk / Unpaid internships offers number - 0

Branże i specjalności / Branches and specialities: IT, branża finansowa

Terminy rekrutacji / Recruitment deadline - 

Kontakt (osoba, dział) / Contact (person, department): 
Marta Barcicka, Wydział zarządzania zasobami IT

Tel. / telephone: 0 666 820 230
e-mail: marta.barcicka@inteligo.pl
www.platformainteligo.pl
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Nazwa firmy / Company name: Issuu

Profil działalności firmy / Company’s business: 
Issuu is the leading digital publishing platform delivering exceptional reading expe-
riences of magazines, catalogs, and newspapers. It’s our mission to empower indivi-
duals, companies, and institutions to publish their documents across all digital plat-
forms. Issuu is the fastest growing digital publishing platform in the world, but also a 
very popular destination site where people are engaging with the web’s best publica-
tions and where publishers build their audience.

Why work at Issuu?
Issuu is not a conventional company, and we don’t intend to become one. With an 
amazing team, unique ideas and stunning technology, we’re changing the future of 
publishing today. And judging from the millions of outstanding Issuu publications 
and over 3 billion page views a month we know we’re on the right track.

It’s about the people
At Issuu we take pride in our atmosphere of collaboration, energy and professiona-
lism. We value smart people with talent, laughter, creativity, and a sense that any-
thing is possible. We believe job satisfaction comes from being able to excel at what 
you’re good at. Are you the best at what you do? Come join us.

Lokalizacja / Company location:
Our offices are located in Copenhagen and New York.
Liczba ofert pracy/ Job offers number: 4

At Issuu we build highly available, extremely scalable, and distributed systems. We-
’re in the saddle of an infrastructure that handles our more than 200 servers, 250 TB 
of data and serve personalized content for our more than 60 million users. Our ama-
zing teams are structured as small, empowered, self-motivated teams with the abili-
ty to do big things.
If this sounds exciting to you, then wait, there is even more. You will be able to con-
tribute to strategic products that reach large audiences (more than 4 billion page 
views per month) and you will work alongside other top-notch engineers and pro-
duct owners on web-scale products and technologies. 

Software Engineer - Web Applications, Copenhagen, Denmark
Lucene/Solr/Search Engineer, Copenhagen, Denmark
Big Data Engineer, Copenhagen, Denmark
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Issuu cd.

These are the profiles we’re looking for: 
Software Engineer - Native Applications, Copenhagen, Denmark

Branże i specjalności / Branches and specialities: 
Software Engineer, Native & Web Applications, Lucene/Solr/Search Engineer & Big 
Data Engineer

Terminy rekrutacji / Recruitment deadline – As soon as possible

Kontakt (osoba, dział) / Contact (person, department): 
Christian Sejersen
e-mail: cs@issuu.com
www.issuu.com
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Nazwa firmy / Company name: IT CONNECT Sp. z o.o.  

Profil działalności firmy / Company’s business: 
IT CONNECT to polska spółka outsourcingowo-wdrożeniowa, działająca od 2002 
roku. Jesteśmy intensywnie rozwijającą się firmą, dzięki czemu możemy zapewnić 
Kontrahentom najwyższą jakość świadczonych usług, a naszym Pracownikom – możli-
wość pracy u Liderów polskiej gospodarki. Zaaplikuj do nas – możesz tylko zyskać!!! 
Poszukujemy pracowników w całej Polsce, ze szczególnym zainteresowaniem dużymi 
ośrodkami gospodarczymi, takimi jak: Warszawa, Kraków, Łódź, Trójmiasto, Poznań, 
Kalisz.
IT CONNECT zapewnia swoim Pracownikom: ciekawą, nieszablonową pracę, satys-
fakcjonujące warunki finansowe, szkolenia wewnętrzne, możliwość awansu i rozwo-
ju zawodowego. Praca u nas to przygoda podążania tam, gdzie znajdują się możliwości, 
tam gdzie będziesz realizował swoje marzenia!

Najważniesza dla nas jest Twoja pasja i chęć samorealizacji.

Lokalizacja / Company location: Al. Jana Pawła II 23 p.23, 00-854 Warszawa

Liczba pracowników Polska / Employees number in Poland - 300
Liczba pracowników inne kraje / Employees number in other countries - 0

Liczba ofert pracy/ Job offers number – ok. 20
Liczba ofert płatnych praktyk / Paid internships offers number – ok. 0
Liczba ofert bezpłatnych praktyk / Unpaid internships offers number - 0

Branże i specjalności / Branches and specialities:  
Informatyka, Telekomunikacja, Outsourcing

Terminy rekrutacji / Recruitment deadline – Cały rok, w zależności od potrzeb

Kontakt (osoba, dział) / Contact (person, department):
Wojciech Kozieł – Specjalista ds. Rekrutacji
Tel. / telephone: 506-125-313
e-mail: wojciech.koziel@itconnect.com.pl 
WWW: www.itconnect.pl
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Nazwa firmy / Company name:  JOBFITTER.pl Sp. z o. o.

Profil działalności firmy / Company’s business: 
www.JOBFITTER.pl – znajdziemy dla Ciebie wymarzoną pracę! 
Jesteśmy innowacyjnym serwisem psychologiczno-rekrutacyjnym, łączymy poszukują-
cych pracy z pracodawcami. Poszukującym pracy pomagamy znaleźć optymalne dla nich 
stanowisko, a pracodawcom – pracowników optymalnie dopasowanych do potrzeb. 
Z nami:
- stworzysz profesjonalny profil zawodowy,
- wypełnisz ciekawe testy,
- zdobędziesz Certyfikat JOBFITTER! 
Co robimy dla Ciebie?
- potwierdzamy Twoje kompetencje i predyspozycje,
- określamy, na jakie stanowisko najlepiej pasujesz,
- rekomendujemy Cię pracodawcom!

Lokalizacja / Company location: cała Polska

Liczba pracowników Polska / Employees number in Poland – n.d.
Liczba pracowników inne kraje / Employees number in other countries – n.d
Liczba ofert pracy/ Job offers number – 250-300
Liczba ofert płatnych praktyk / Paid internships offers number - 10
Liczba ofert bezpłatnych praktyk / Unpaid internships offers number – 0

Branże i specjalności / Branches and specialities:
Specjaliści w działach: Administracja, Finanse i Księgowość, HR, IT, Marketing, Ob-
sługa Klienta, Sprzedaż, Logistyka i Transport. 
Asystenci w działach: Administracja, Finanse i Księgowość, Marketing, Obsłu-
ga klienta, Sprzedaż, Prawo. oraz Inżynierowie, Trenerzy, Menedżerowie, Prawnicy, 
Analitycy, inne

Terminy rekrutacji / Recruitment deadline – przez cały rok
Kontakt (osoba, dział) / Contact (person, department): n.d.
Tel. / telephone: (0-12) 298 44 20
e-mail: kontakt@jobfitter.pl         www.JOBFITTER.pl

Dodatkowe informacje / Additional information
Chcesz brać udział w procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez JOBFITTER.pl?
Wejdź na www.JOBFITTER.pl i załóż konto - my znajdziemy dla Ciebie idealną pracę!
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Nazwa firmy / Company name:  MASSPAY

Profil działalności firmy / Company’s business: 
Firma projektuje i wdraża nowoczesny system płatności mobilnych.

Lokalizacja / Company location:
Warszawa, ul. Polna 40 lok. 306.

Liczba pracowników Polska / Employees number in Poland – 10-20
Liczba pracowników inne kraje / Employees number in other countries 
– nie dotyczy.

Liczba ofert pracy/ Job offers number – 4 

Liczba ofert płatnych praktyk / Paid internships offers number – 0

Liczba ofert bezpłatnych praktyk / Unpaid internships offers number - 0

Branże i specjalności / Branches and specialities: Finanse, IT

Terminy rekrutacji / Recruitment deadline – 30.11.2012

Kontakt (osoba, dział) / Contact (person, department): Wiesław Mularski

Tel. / telephone: + 48 22 370 22 97
e-mail: info@masspay.eu
www.masspay.eu
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Nazwa firmy / Company name: MicroStrategy

Profil działalności firmy / Company’s business: 
MicroStrategy zostało założone w 1989 roku przez Michaela Saylora w Mc Lean w 
USA. Od tego czasu pomagamy przedsiębiorstwom przekształcać dane operacyjne 
w użyteczne informacje. Nasza platforma Business Intelligence, MicroStrategy 9TM, 
oferuje firmom gotowe rozwiązania na wszystkie zapytania, dotyczące raportowania 
oraz zaawansowanych potrzeb analitycznych, a dodatkowo udostępnia użytkowni-
kom dane poprzez Internet, urządzenia bezprzewodowe oraz komunikacyjne.
Zapewniamy analityczną wydajność najwyższej klasy każdemu klientowi w for-
mie, która im najlepiej odpowiada – od pulpitów menadżerskich do spersonalizowa-
nych raportów i zaawansowanych analiz. Nasze oprogramowanie gwarantuje nieza-
wodność, bezpieczeństwo oraz prostotę w administrowaniu dla organizacji dowolnej 
wielkości.
W Polsce istniejemy od 2006 roku i zatrudniamy już ponad 380 pracowników. Nasz 
największy dział, zlokalizowany w Warszawie to Global Delivery Center (GDC).Pra-
cujemy na projektach dla klientów na całym świecie, dostarczając technologię oraz 
doradztwo z zakresu: Data Warehousing, SDK, Upgrades Migrations Conversions, 
Dashboards, Mobile, Graphic Designers, Social Media, Cloud, Application Lifecyc-
le Management.

MicroStrategy to miejsce wyjątkowe. Tu twórcza atmosfera i entuzjazm widoczne są 
na co dzień. Przyciągamy osoby z jasno określoną wizją swojej kariery, znające swoją 
wartość, charakteryzujące się analitycznym podejściem, wykazujące indywidualizm z 
zachowaniem zrozumienia dla wartości pracy zespołowej.
Nasi Pracownicy są naszą wartością. W MicroStrategy otwierają się przed Tobą 
ogromne możliwości kształtowania kariery. Rozwój pracowników jest w centrum na-
szego zainteresowania. Możesz mieć pewność, że Twoje pomysły i kreatywność zo-
staną zauważone i docenione. Jako firma międzynarodowa o globalnym zasięgu ofe-
rujemy Ci możliwości podnoszenia kwalifikacji poprzez intensywny cykl szkolenio-
wy oraz udział w licznych zagranicznych projektach.
Posiadamy jasno wytyczoną ścieżkę rozwoju kariery, dzięki której nasi pracownicy 
stają się wysokiej klasy ekspertami w obszarze Business Intelligence bądź rozwijają 
się jako przyszli menedżerowie zarządzający swoim zespołem.

Lokalizacja / Company location: Przyokopowa 31, 01-208 warszawa
Liczba pracowników Polska / Employees number in Poland - 360
Liczba pracowników inne kraje / Employees number in other countries – ok. 3100
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Liczba ofert pracy/ Job offers number - 20
Liczba ofert płatnych praktyk / Paid internships offers number - 0
Liczba ofert bezpłatnych praktyk / Unpaid internships offers number - 0

Branże i specjalności / Branches and specialities: 
IT, doradztwo/konsulting, programowanie, bazy danych

Terminy rekrutacji / Recruitment deadline – cały rok

Kontakt (osoba, dział) / Contact (person, department):
Tel. / telephone:
e-mail: cvpoland@microstrategy.com
www.microstrategy.pl
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Nazwa firmy / Company name: Mobica Limited Sp. z o.o. Oddział w Polsce

Profil działalności firmy / Company’s business: 
Mobica is a provider of engineering services, testing and counseling in the field of software. He-
adquartered in the UK, Mobica Poland already has three branches: in Bydgoszcz, Lodz and War-
saw. Mobica with the strength of more than 300 engineers is a highly regarded leader in the market, 
providing high quality solutions for virtually any mobile technology, from all kinds of smart pho-
nes, set-top box software and multimedia devices, by creating software for graphic chipsets, sys-
tems, land and sea navigation. We work on all major mobile platforms, operating systems and can 
work on almost any part of embedded systems through innovative applications. Through a combi-
nation of advisory services, the highest levels of technical knowledge and the development of tech-
nically optimized software design components, Mobica is attractive for its customers.
 We provide technologically advanced mobile solutions for banking and financial sector, cove-
ring a full range of services, including mobile payment solutions, back-end service, paypass, or 
the development of software for payment terminals and ATM networks. Leading organizations 
in the mobile phone industry are Mobica’s clients.
 Mobica has been listed in the Sunday Times Tech Track 100 as one of the fastest growing 
technology companies of the year 2009 and 2010, and in the year 2011 in the export business.

Lokalizacja / Company location: Warszawa, Łódź, Bydgoszcz, Wilmslow (UK)

Liczba pracowników Polska / Employees number in Poland - 240
Liczba pracowników inne kraje / Employees number in other countries - 80
Liczba ofert pracy/ Job offers number - 20
Liczba ofert płatnych praktyk / Paid internships offers number - 5
Liczba ofert bezpłatnych praktyk / Unpaid internships offers number - 0

Branże i specjalności / Branches and specialities:
IT / Programming; Engineering / Electronics / Technology; Telecommunication

Terminy rekrutacji / Recruitment deadline – All year

Kontakt (osoba, dział) / Contact (person, department):
Julia Ostaszewska, HR Department 
Tel. / telephone: 22 101 27 95
e-mail: recruitment_pl@mobica.com
www.mobica.com
Julia Ostaszewska      
telephone:22 390 44 52
e-mail: julia.ostaszewska@mobica.com
www.mobica.com
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Nazwa firmy/Company name:  Nexio Management Sp.zo.o.

Profil działalności firmy / Company’s business: 
Jesteśmy firmą informatyczno-konsultingową działającą na rynku polskim od 2006r. 
Świadczymy usługi z zakresu nowoczesnych technologi, zarządzania projektami, 
konsultingu oraz outsourcingu.

Lokalizacja / Company location: Warszawa, ul. Słomińskiego 15 lok.508

Liczba pracowników Polska / Employees number in Poland – 60 osób
Liczba pracowników inne kraje / Employees number in other countries - 0

Liczba ofert pracy/ Job offers number - 5
Liczba ofert płatnych praktyk / Paid internships offers number - 2
Liczba ofert bezpłatnych praktyk / Unpaid internships offers number - 0

Branże i specjalności / Branches and specialities: 
Branża telekomunikacyjna i branża ubezpieczeń. Specjalizacja: systemy CRM, Bil-
ling, szyny integracyjne, systemy BSS i OSS.

Terminy rekrutacji / Recruitment deadline – cały rok

Kontakt (osoba, dział) / Contact (person, department): Anna Castañeda
Tel. / telephone: 22 2441350
e-mail: biuro@nexio.pl
www.nexio.pl
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Nazwa firmy / Company name:  Nokia Siemens Networks Sp. z o.o.

Profil działalności firmy / Company’s business: 
Nokia Siemens Networks to największy na świecie specjalista w dziedzinie transmi-
sji szerokopasmowej w sieciach komórkowych. Działamy w czołówce każdej genera-
cji technologii mobilnych, od pierwszego połączenia nawiązanego w sieci GSM po 
pierwsze połączenie w sieci LTE. Jesteśmy obecni w 150 krajach i zatrudniamy oko-
ło 60 000 pracowników. Nasi eksperci na całym świecie budują nowe, potrzebne na-
szym klientom rozwiązania. Tworzymy najbardziej wydajne sieci komórkowe na 
świecie, dostarczamy wiedzę umożliwiającą maksymalne zwiększenie ich wartości 
oraz usługi, dzięki którym wszystkie te elementy perfekcyjnie ze sobą współpracują. 

W Polsce Nokia Siemens Networks jest dostawcą infrastruktury i usług dla wszyst-
kich głównych operatorów. Firma zatrudnia ponad 2300 osób: w Warszawie, gdzie 
mieści się centrala, działy sprzedaży oraz serwisu, w Europejskim Centrum Oprogra-
mowania i Inżynierii we Wrocławiu oraz w Centrum R&D w Krakowie.

Lokalizacja / Company location:
Wrocław, ul. Gen. Józefa Bema 2 - Bema Plaza,
Kraków, ul. Bobrzyńskiego 46,
Warszawa, ul. Domaniewska 39 A

Liczba pracowników Polska / Employees number in Poland – ponad 2300
Liczba pracowników inne kraje / Employees number in other countries -ponad 60000
Liczba ofert pracy/ Job offers number – ponad 100
Liczba ofert płatnych praktyk / Paid internships offers number - ok. 40 – 60
Liczba ofert bezpłatnych praktyk /Unpaid internships offers number - ok. 30 – 50

Branże i specjalności / Branches and specialities: Telekomunikacja,
Informatyka/Programowanie, Informatyka/Administracja,Nowoczesne technologie
Badania i rozwój

Terminy rekrutacji / Recruitment deadline – Na bieżąco
Kontakt (osoba, dział) / Contact (person, department):Zespół Rekrutacji
Tel. / telephone: n/d
e-mail: recruitment.wroclaw@nsn.com
www: www.nokiasiemensnetworks.com/jobsinpoland
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Nazwa firmy / Company name: Orbium Sp. z o.o.

Profil działalności firmy / Company’s business:
Orbium is a leading IT and business consulting firm exclusively focused on the fi-
nancial services industry. Our consulting services are offered on a project or strate-
gic staffing basis, in both custom and package environments and across all technolo-
gy platforms. As an Avaloq Premium Implementation Partner with offices in Gene-
va, London, Luxembourg, Singapore, Warsaw and Zurich, Orbium prides itself on its 
strong track record based on quality and successful project completion.

Lokalizacja / Company location: Warsaw

Liczba pracowników Polska / Employees number in Poland - 12
Liczba pracowników inne kraje / Employees number in other countries - 140

Liczba ofert pracy/ Job offers number - 10
Liczba ofert płatnych praktyk / Paid internships offers number - 0
Liczba ofert bezpłatnych praktyk / Unpaid internships offers number -0

Branże i specjalności / Branches and specialities: IT Consulting

Terminy rekrutacji / Recruitment deadline – 15 listopada 2012

Kontakt (osoba, dział) / Contact (person, department):   
Magdalena Kedziora-Grzelak
Tel. / telephone: +48 60454290
e-mail: magdalena.kedziora@orbiumgroup
www.orbiumgroup.com
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Orbium Sp. z o.o. cd.

Dodatkowe informacje / Additional information:
Orbium is a diversified team of passionate people:
• 27 different nationalities 
• 36 different languages 
• 45% Swiss or dual citizenships 
• 55% foreigners
• 80% IT background 
• 20% business background 
• Average age 32 years
• Business experience is 8 years on average
We all share a common set of values that lie at the heart of Orbium:
• Integrity
Be first-class professionals at all times. Stay true to our values. And treat clients’ con-
fidential information as if it were our own.
• Quality
Be thorough and rigorous. Go the extra mile. Be innovative – but stay within the bo-
unds of commercial reality. Never be afraid to scale new heights of professionalism.
• Humility
You never stop learning – so treat every day as if it were another lesson. And remem-
ber that you can learn from everyone.
• Good humour
Yes, ours is a serious business. But work can be, and should be, fun. Every day is the-
re to be enjoyed.
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Nazwa firmy / Company name: Outbox Sp. z o.o.

Profil działalności firmy / Company’s business: Consulting IT

Lokalizacja / Company location: Grójecka 5, Warszawa

Liczba pracowników Polska / Employees number in Poland - 367
Liczba pracowników inne kraje / Employees number in other countries - 2

Liczba ofert pracy/ Job offers number – aktualnie brak
Liczba ofert płatnych praktyk / Paid internships offers number – aktualnie brak
Liczba ofert bezpłatnych praktyk / Unpaid internships offers number - 10

Branże i specjalności / Branches and specialities: 
Telekomunikacja, Finanse, Bankowość, Energetyka 

Terminy rekrutacji / Recruitment deadline – kwiecień-maj 2013

Kontakt (osoba, dział) / Contact (person, department): 
Małgorzata Wiszniowska, Human Capital & Project Management Department

Tel. / telephone: 22 463 41 11
e-mail: academy@outbox.pl
http://www.outbox.pl/kariera
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Nazwa firmy / Company name: PKO Bank Polski 

Profil działalności firmy / Company’s business: Bankowość i finanse 

Lokalizacja / Company location: Oddziały Banku w całej Polsce

Liczba pracowników Polska / Employees number in Poland - 25 500

Liczba ofert pracy/ Job offers number – aktualna oferta na stronie www.pkobp.pl/
kariera

Liczba ofert płatnych praktyk / Paid internships offers number – Program Staży 
Wakacyjnych w terminie lipiec-sierpień. Oferta staży dostępna od kwietnia 2013.

Liczba ofert bezpłatnych praktyk / Unpaid internships offers number 
- aktualna oferta na stronie www.pkobp.pl/kariera

Branże i specjalności / Branches and specialities: 
bankowość i finanse, IT, telekomunikacja

Terminy rekrutacji / Recruitment deadline – cały rok

Kontakt (osoba, dział) / Contact (person, department): 
rekrutacja@pkobp.pl
e-mail: rekrutacja@pkobp.pl

Dodatkowe informacje / Additional information:
PKO Bank Polski jest największym i jednym z najstarszych banków w Polsce. W 
ostatnich latach, w warunkach rosnącej konkurencji i kryzysu finansowego, umoc-
nił pozycję krajowego lidera, zajmując wiodącą pozycję w sprzedaży kredytów, a jed-
nocześnie stał się największym pod względem aktywów bankiem Europy Środko-
wo-Wschodniej.

PKO Bank Polski jest jednostką dominującą Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskie-
go. 
Spółki uzupełniają ofertę produktową Banku oferując szeroki zakres usług finanso-
wych na rzecz klientów Grupy Kapitałowej m.in.: elektroniczne usługi płatnicze, le-
asing, fundusze inwestycyjne, fundusze emerytalne. 
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PKO Bank Polski cd.

Do spółek zależnych Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego zalicza się:

• Inteligo Financial Services S.A.
• PKO BP Finat sp. z o.o.
• PKO Leasing 
• eService S.A.
• Bankowe Towarzystwo Kapitałowe S.A.
• PKO TFI S.A.
• PKO BP Faktoring S.A.
• PKO BP Bankowy PTE
• PKO Finance AB
• Qualia Development
• Kredobank SA
• Inter-Risk Ukraina
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Nazwa firmy / Company name:  PwC 

PwC współtworzy ze swoimi klientami poszukiwaną przez nich wartość biznesową. 
Jesteśmy siecią firm działającą w 158 krajach. Zatrudniamy blisko 169 tysięcy osób
dostarczających naszym klientom najwyższą jakość w zakresie audytu, doradztwa
biznesowego oraz doradztwa podatkowego i prawnego. W Polsce zatrudniamy 
blisko 1600 osób w 7 biurach: Warszawie, Gdańsku, Katowicach, Krakowie, 
Poznaniu, Wrocławiu oraz Łodzi.

Dodatkowe informacje

Jesteśmy firmą otwartą na studentów i absolwentów wszystkich kierunków studiów.
Liczy się talent, pasja i osobowość. Niezależnie od poziomu doświadczenia, dajemy 
wiele ożliwości rozwoju na każdym etapie ścieżki kariery.Jako jedni z nielicznych na 
rynku, oferujemy praktyki dla studentów I i II roku studiów pierwszego stopnia, dając 
niepowtarzalną szansę wejścia do organizacji, poznania sposobu jej funkcjonowania 
oraz kultury. Dla studentów od III roku oraz absolwentów, mamy w swojej ofercie pro-
gramy płatnych praktyk w każdym z działów firmy.
Praktykanci uczestniczą w rozmaitych projektach, a także otrzymują możliwość pod-
jęcia wyzwań biznesowych. Dlatego szukamy utalentowanych, ambitnych, młodych 
ludzi gotowych zmierzyć się z prawdziwymi zadaniami, podobnymi do tych, jakie 
mają przed sobą doświadczeni pracownicy. 
Niezależnie na jakim etapie kariery wejdziesz do organizacji, możesz mieć pewność,
że otrzymasz wiedzę oraz doświadczenie od najlepszych praktyków biznesu na rynku.

Terminy rekrutacji: 
rekrutację prowadzimy przez cały rok, jednak ze względu na szczególne potrzeby 
biznesowe, zachęcamy do składania aplikacji w terminach: 
31 października oraz 31 marca.

Kontakt: kariera@pl.pwc.com
Tel.: 22 523 40 00
www.pwc.pl/kariera
www.facebook.com/PwC.Polska
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Nazwa firmy / Company name:  QBS – Quality Business Software

Profil działalności firmy / Company’s business: 
Produkcja oprogramowania zapewniającego sprawne i profesjonalne zarządzanie 
firmą,  placówką medyczną, gabinetem lekarskim, agencją nieruchomości itd.

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

Liczba pracowników Polska / Employees number in Poland - 30
Liczba pracowników inne kraje / Employees number in other countries - 0

Branże i specjalności / Branches and specialities: 
Programiści JAVA

Liczba ofert pracy/ Job offers number -  5
Liczba ofert płatnych praktyk / Paid internships offers number - 14
Liczba ofert bezpłatnych praktyk / Unpaid internships offers number - 6

Terminy rekrutacji / Recruitment deadline 
listopad – grudzień 2012

Kontakt (osoba, dział) / Contact (person, department): Marta Dzyr, sekretariat

Tel. / telephone: /22/ 646 74 24 
e-mail:  mdz@qbs.com.pl 
www.qbs.com.pl

Dodatkowe informacje / Additional information:
Quality Business Software
Nasza firma od 20 lat przygotowuje programy komputerowe zapewniające komplek-
sową obsługę firmy. Tworzymy również informatyczne systemy zintegrowane działa-
jące w sieciach lokalnych oraz w internecie. Oferujemy szeroki przekrój tematyczny 
programów które zapewniają sprawną obsługę działów księgowości oraz kadr i płac, 
gabinetów lekarskich, szpitali, hurtowni farmaceutycznych, wypożyczalni sprzętu, 
agencji nieruchomości i innych.
Nasze programy gwarantują wysoką skuteczność oraz dopasowanie rozwiązań do 
procedur i wymagań Klientów. Tworzy je zespół ludzi, głównie absolwentów Poli-
techniki Warszawskiej, którzy wysokie kwalifikacje i profesjonalizm łączą z pasją.
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QBS – Quality Business Software cd.

Nasi klienci to m.in.

Polfa – Rzeszów
Bank Gospodarki Żywnościowej S.A.
Raiffeisen-Leasing Polska S.A.
IC&Partners Warsaw S.A.
Wydawnictwo WAB
Wydawnictwo Kurii Metropolitalnej „Gość Niedzielny” 
Katolicka Agencja Informacyjna
Cedrob S.A.
Mercedes Benz Warszawa Sp. z o.o.
Ener Vita Sp. z o.o.
Carolina Medical Center
Grupa Allenort
Gabinety Dentystyczne Prima – Dent
Szpital Rehabilitacyjny w Ameryce
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Nazwa firmy / Company name:  QubicGames Sp. z o.o.

Profil działalności firmy / Company’s business: 
Firma QubicGames jest producentem i wydawcą gier działającym na rynku od 2004 
roku. Obszarem naszej działalności są konsole Nintendo 3DS / WiiU, konsole Sony 
PS Vita, komputery PC / Mac oraz urządzenia przenośne z systemami iOS i Android.

W chwili obecnej realizujemy projekt badawczo – rozwojowy C-Way, którego celem 
jest stworzenie technologii i silnika do tworzenia wieloplatformowych gier 2D i 3D. 
Firma otrzymała prestiżowy grant z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju i reali-
zuje projekt wspólnie  z Instytutem Informatyki Politechniki Warszawskiej.

Poszukujemy obecnie osób zarówno do zespołu pracującego nad projektem C-Way, 
jak i do realizacji najnowszych gier QubicGames. Planujemy rozpoczęcie dużej pro-
dukcji 2D na platformy PC / Mac / Nintendo WiiU oraz 3DS, opartej na technologii 
C-Way, na początku 2013 roku. 

Lokalizacja / Company location: ul. Fortowa 3, Warszawa

Liczba pracowników Polska / Employees number in Poland - 15
Liczba pracowników inne kraje / Employees number in other countries - 0

Liczba ofert pracy/ Job offers number - 10
Liczba ofert płatnych praktyk / Paid internships offers number - 0
Liczba ofert bezpłatnych praktyk / Unpaid internships offers number - 0

Branże i specjalności / Branches and specialities: IT / Gamedev

Terminy rekrutacji / Recruitment deadline 
– cały rok, obecna rekrutacja do listopada 2012

Kontakt (osoba, dział) / Contact (person, department): 
QubicGames Team
e-mail: jobs@qubicgames.com
www.qubicgames.com
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Nazwa firmy / Company name:  Scapaflow Consulting sp. z.o.o.

Profil działalności firmy / Company’s business:  
Tworzenie rozwiązań bilingowych i CRM dla Telekomunikacji/ 
Billing and CRM solutions for the Telecommunication

Lokalizacja / Company location: Bagno 2/228 00-112 Warszawa/ Warsaw

Liczba pracowników Polska / Employees number in Poland - 19
Liczba pracowników inne kraje / Employees number in other countries -

Liczba ofert pracy/ Job offers number - 2
Liczba ofert płatnych praktyk / Paid internships offers number - 0 
Liczba ofert bezpłatnych praktyk / Unpaid internships offers number - 1

Branże i specjalności / Branches and specialities: 
Konfiguracja produktów, obsługa zamówień, fakturowanie, zarządzanie należnościa-
mi i windykacja, tworzenie oprogramowania dla smartfonów / Product Configura-
tion, Order Management and Order Fulfillment, Billing, Invoicing, Accounts Rece-
ivable Management and Collections Management, Smartphones software creation.

Terminy rekrutacji / Recruitment deadline  
Ciągła rekrutacja/ Continues recruitment

Kontakt (osoba, dział) / Contact (person, department):  
Magdalena Fabisiak
Tel. / telephone: 505 464 924
e-mail: magdalena.fabisiak@scapaflow.pl
www.scapaflow.pl
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Scapaflow Consulting sp. z.o.o. cd.

Dodatkowe informacje / Additional information

Firma istnieje od roku 2008. Specjalizujemy się w rozwiązaniach billingowych i CRM 
dla rynku telekomunikacyjnego, oraz firm z sektora użyteczności publicznej. Nasi 
pracownicy to byli konsultanci wiodących firm doradczych, a także wybitni studenci 
i absolwenci informatyki elitarnych wydziałów Politechniki Warszawskiej i Uniwer-
sytetu Warszawskiego. Prowadzimy projekty na zasadach Fixed Price i Success Fee, 
biorąc odpowiedzialność za dostarczany rezultat. Zajmujemy się dostosowywaniem 
systemów IT do indywidualnych potrzeb przedsiębiorstw, głównie w obszarach: kon-
figuracji produktów, obsługi zamówień, fakturowania, zarządzania należnościami i 
windykacji. Tworzymy także systemy dla smartfonów typu klient-serwer na platfor-
my Android – JBoss – Linux. Jesteśmy młodym, dynamicznym zespołem, oferują-
cym naszym klientom innowacyjne rozwiązania, a naszym pracownikom atrakcyjne 
formy zatrudnienia i elastyczny czas pracy.

Our Company was founded in 2008. We are specializing in Billing and CRM solu-
tions for the Telecommunication and Utilities markets. Our employees are former 
consultants of the largest global Consulting Companies and  leading students and 
graduates of Information Technology Studies at Warsaw University of Technology 
and University of Warsaw. We provide projects based mostly on Fixed Price and Suc-
cess Fee, always being responsible for results of our work. Our specialties are: pro-
duct configuration, order management, billing, recovery management and vindica-
tion. We create systems for smartphones client server types for Android – Jboss – Li-
nux platforms. For our employees we have  attractive forms of employment, and fle-
xible working hours.
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Nazwa firmy / Company name:  Sii Sp. z o.o.

Profil działalności firmy / Company’s business: IT 

Lokalizacja / Company location: Warszawa

Liczba pracowników Polska / Employees number in Poland – 1000
Liczba pracowników inne kraje / Employees number in other countries – 4500

Liczba ofert pracy/ Job offers number – 1-35
Liczba ofert płatnych praktyk / Paid internships offers number – 1-5
Liczba ofert bezpłatnych praktyk / Unpaid internships offers number - 0

Branże i specjalności / Branches and specialities: 
IT, Inżynieria, Telekomunikacja, Automatyka

Terminy rekrutacji / Recruitment deadline – Rekrutacja ciągła

Kontakt (osoba, dział) / Contact (person, department): Dział Rekrutacji

Tel. / telephone: 22 486 373 37
e-mail: rekrutacja@pl.sii.eu
http://www.pl.sii.eu/pl 

Dodatkowe informacje / Additional information:

Sii (www.pl.sii.eu) jest jednym z liderów na rynku IT oraz Inżynierii. Od ponad 30 
lat wspieramy naszych Klientów w zakresie doradztwa, rozwoju oprogramowania, 
zarządzania infrastrukturą, integracji i utrzymania systemów oraz inżynierii przemy-
słowej m.in. automatyki, robotyki i mechaniki.
W Polsce Sii istnieje od 2006 roku, obecnie ma 6 oddziałów: Warszawa, Gdańsk, Po-
znań, Wrocław, Kraków oraz Łódź jednak realizuje projekty na terenie całego kraju.

W Sii najważniejsi są ludzie. Poszukujemy osób otwartych i pogodnych, a przy tym 
kompetentnych i profesjonalnie podchodzących do swoich obowiązków. Dzięki 
szybkiemu rozwojowi Sii, dołącza do nas co miesiąc ponad 35 Pracowników.
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Nazwa firmy / Company name: Sollers Consulting Sp. z o.o.

Profil działalności firmy / Company’s business:  
Doradztwo Biznesowe i IT; Software Factory

Lokalizacja / Company location: 
ul. Wiśniowa 40, biuro B, 02-520 Warszawa
 
Liczba pracowników Polska / Employees number in Poland – 80+
Liczba pracowników inne kraje / Employees number in other countries – brak

Liczba ofert pracy/Job offers number: - 6
Liczba ofert płatnych praktyk/Paid internships offers number: - 3
Liczba ofert bezpłatnych praktyk/Unpaid internships offers number: - brak

Branże i specjalności/Branches and specialities:
Doradztwo biznesowe i IT:
• Strategia operacyjna i IT
• Architektura korporacyjna
• Reinżynieria procesów
• BPMS
• Zarządzanie Dokumentami (DMS)
• Architektura – SOA
• Jakość Danych
• Master Data Management
• Data Integration
• Platformy Wsparcia Sprzedaży 
• Zarządzanie informacją o Kliencie
• Zarządzanie kampaniami marketingowymi
• Zarządzanie projektami
Software Factory:
• Issue & Project Tracking.
• Continuous Integration.
• Quality Assurance. 
• Test Automation

Terminy rekrutacji/Recruitment deadline: process ciągły
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Sollers Consulting cd.

Kontakt (osoba, dział)/Contact (person, department): 
Paulina Górecka
Tel. / telephone: (22) 542 42 10
e-mail: job@sollers.pl
www.sollers.pl

Dodatkowe informacje/Additional information:
Sollers Consulting wyróżnia unikalna zdolność łączenia wiedzy biznesowej z kompe-
tencjami w wiodących technologiach. Działamy od 2000 r. w Polsce i krajach Europy 
Centralno-Wschodniej w obszarze doradztwa oraz wdrażania zaawansowanych 
rozwiązań IT. Nasz zespół jest zorganizowany w dwie jednostki:
• Doradztwo Biznesowe i IT
• Software Factory
Pomagamy Biznesowi i Technologii skutecznie współdziałać.
Jeżeli szukasz ciekawej pracy, w której poznasz praktycznie biznesowe zastosowania 
IT oraz najnowsze metodyki i narzędzia wytwarzania oprogramowania, zachęcamy 
do zapoznania się z naszą ofertą na www.sollers.pl w sekcji „Kariera”.
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Nazwa firmy / Company name: Techland Sp. z o. o. 

Profil działalności firmy / Company’s business: 
Techland to największy polski deweloper gier komputerowych. Od momentu powstania, w 
1991 roku, firma konsekwentnie umacnia swoją pozycję w branży, a z początkiem nowego ty-
siąclecia rozpoczęła podbój rynków międzynarodowych. Dziś tworzymy zaawansowane tech-
nologicznie, wysokobudżetowe gry jednocześnie na różne platformy – PC, Xbox360 i Playsta-
tion 3 i platformy mobilne. Nasze gry: Dead Island czy seria Call of Juarez, zostały wydane w 
większości krajów na świecie i zdobyły rzesze wiernych fanów. Międzynarodowy sukces Dead 
Island (ponad 3 miliony sprzedanych egzemplarzy) umocnił pozycję naszej Firmy jako twór-
cy światowej klasy rozrywki. 

Lokalizacja / Company location: Wrocław, Warszawa, Ostrów Wielkopolski

Liczba pracowników Polska / Employees number in Poland – ponad 200

Liczba ofert pracy/ Job offers number - 20
Liczba ofert płatnych praktyk / Paid internships offers number 
- w zależności od zapotrzebowania

Branże i specjalności / Branches and specialities:
Programowanie Gier Komputerowych, Programowanie Silnika Gier, Programowanie 
Narzędzi do Gier, Tworzenie Grafiki 2D, Tworzenie Grafiki 3D, Tworzenie Animacji 3D, 
Testowanie Gier Komputerowych, Tworzenie Poziomów Gier (Level Design)

Terminy rekrutacji / Recruitment deadline - rekrutacja trwa cały rok

Kontakt (osoba, dział) / Contact (person, department): - Dział HR
Tel. / telephone: (71) 343 76 95
e-mail: praca@techland.pl
www.techland.pl 

Dodatkowe informacje / Additional information
TECHLAND to wyjątkowe miejsce, w którym spotykają się i na wspólnej płaszczyźnie pracu-
ją inżynierowie nowych technologii, projektanci, scenarzyści, utalentowani artyści, graficy - lu-
dzie, dla których tworzenie rozrywki elektronicznej (przede wszystkim gier video)  to w pewnym 
sensie sposób na życie. Nasza praca jest porównywana z tworzeniem filmów, gdzie kreacja, fabu-
ła, gra, emocje odgrywają znaczącą rolę. Osiąganie sukcesów w tej branży i utrzymywanie wyso-
kiej jakości produktów to trudny proces, którego podstawą są ludzie i ich wiedza, pomysły i za-
angażowanie. Zatrudniamy więc kreatywnych ludzi, którzy zawsze marzyli o tym, aby tworzyć 
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gry video zawodowo. Mamy to szczęście, że każdy z nas na co dzień realizuje w swojej pracy swój 
własny, zawodowy cel, który jest jednocześnie celem (misją) Firmy Techland – dostarczać Świa-
tu najnowocześniejszą, atrakcyjną, elektroniczną rozrywkę. Jako lider innowacyjnych projektów 
w branży elektronicznej rozrywki Techland zatrudnia wysokiej klasy specjalistów, dla których 
„tłem” są nowoczesny sprzęt komputerowy i oprogramowanie. 
Nasze studia deweloperskie w Warszawie, we Wrocławiu i w Ostrowie Wielkopolskim zatrudnia-
ją 200 osób, które stanowią najcenniejszy kapitał Firmy. 

Techland tworzy zaawansowane technologicznie, wysokobudżetowe gry jednocześnie na róż-
ne platformy – PC, Xbox360 i Playstation 3 i platformy mobilne. Nasze gry: Dead Island czy se-
ria Call of Juarez, zostały wydane w większości krajów na świecie i zdobyły rzesze wiernych fa-
nów. Międzynarodowy sukces Dead Island (ponad 3 miliony sprzedanych egzemplarzy) umocnił 
pozycję naszej Firmy jako twórcy światowej klasy rozrywki. Aby realizować naszą firmową misję 
codziennie udoskonalamy metody pracy, szukamy nowych sposobów na rozwój i dzielenie się 
wiedzą, wykorzystujemy dobrodziejstwo pracy w interdyscyplinarnych zespołach, jak i dbamy o 
komunikację wewnętrzną.

Aktualnie poszukujemy Kandydatów na takie stanowiska, jak: 
• Programista Gier Komputerowych 
• Programista Gier Mobilnych
• Tester Gier Komputerowych 
• Animator
• Grafik (Specjalista ds. Efektów Specjalnych/FX Specialist)
• Projektant Poziomów Gier Komputerowych
• Asystent Menedżera Produkcji

Nasze środowisko pracy to przede wszystkim:
• Utalentowani ludzie
• Innowacyjne, śmiałe projekty informatyczne
• Przyjazna atmosfera pracy
• Dostęp do najnowszych technologii
• Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem
• Praca w stabilnej firmie odnoszącej sukcesy międzynarodowe
Warunki, w jakich pracujemy to m.in.:
• Dbałość o miejsce pracy
• Atrakcyjne wynagrodzenie
• Dodatkowe plany emerytalne
• Produkty Techlandu z 50% zniżką dla pracowników
• Dofinansowanie do prywatnej opieki medycznej
• Dofinansowanie do zajęć sportowych – Karta Benefit oraz wynajmowane dodatkowo sale 
gimnastyczne
• Prezenty okolicznościowe dla pracowników
• Spotkania integracyjne
Wszystkich zainteresowanych zapraszamy na naszą stronę http://www.techland.pl/praca 
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Nazwa firmy / Company name: TELIT Management Sp. z o.o.

Profil działalności firmy / Company’s business:
TELIT Management dostarcza usługi w zakresie IT, telekomunikacji, wsparcia in-
żynieryjnego (engineering) oraz business support. Specjalizujemy się w rozwoju i 
utrzymaniu aplikacji, tworzeniu oprogramowania na potrzeby rynku technologicz-
nego oraz rozwoju i zarządzania infrastrukturą IT/telco.
Doświadczenia zdobyte we współpracy z Klientami, osiągnięcia technologiczne wy-
pracowane 
w realizowanych projektach oraz stale prowadzona działalność R&D w obszarze two-
rzenia rozwiązań technologicznych i narzędzi przyszłości, umożliwiły nam eksport 
ekspertyzy TELIT na rynki zagraniczne. Obecnie eksport stanowi blisko 20% naszej 
działalności i corocznie, dynamicznie wzrasta.
Poza pracą projektową zajmujemy się realizacją projektów rekrutacyjnych w obsza-
rach specjalistycznych dla naszych Klientów. 
16-letnie doświadczenie TELIT na polskim rynku, pozwoliło nam wypracować efek-
tywne modele współpracy, dostosowane do potrzeb naszych Klientów. TELIT do tej 
pory zatrudnił ponad 1500 inżynierów i wysoko wykwalifikowanych specjalistów, co 
stanowi prawdziwą siłę napędową, która pozwala sprostać złożonym potrzebom na-
szych Klientów. 

Lokalizacja / Company location: Emilii Plater 25 lok. 10, 00 – 688 Warszawa
Obszar działalności: cała Polska oraz realizacja projektów zagranicznych
Liczba pracowników / Employees number: 120+
Liczba ofert pracy/ Job offers numer: ok. 50 miesięcznie 
Liczba ofert płatnych praktyk / Paid internships offers number: ok. 30 rocznie
Liczba ofert bezpłatnych praktyk / Unpaid internships offers numer: 
W zależności od potrzeb projektowych 

Branże i specjalności / Branches and specialities:
Nasi specjaliści i inżynierowie biorą udział w projektach doradczych, wdrożenio-
wych oraz utrzymaniowych w Polsce i za granicą, realizowanych dla międzynarodo-
wych Klientów korporacyjnych, z sektorów takich jak:
• IT
• Telekomunikacja
• Bankowość
• Ubezpieczenia
• Badania i rozwój (centra R&D)
• Energetyka
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• Budownictwo
• Farmacja i biotechnologia
• Logistyka
• FMCG

Terminy rekrutacji / Recruitment deadline: Ciągła rekrutacja/ Continues recruitment

Kontakt (osoba, dział) / Contact (person, department): 
Agnieszka Pyka 
Tel. / telephone: +48 692 474 100
e-mail: a.pyka@telit.pl  rekrutacja@telit.pl 
www.telit.pl 

Dodatkowe informacje / Additional information:
Ze względu na zróżnicowanie projektów zarówno pod względem funkcjonalnym, jak 
i sektorowym, współpracujemy ze specjalistami o różnej skali doświadczenia. Przy 
realizacji projektów korzystamy 
z wiedzy zarówno z doświadczonych inżynierów, ekspertów i specjalistów, jak i da-
jemy możliwość młodym członkom zespołu (absolwentom, studentom ostatnich lat 
studiów) na rozwinięcie indywidualnych umiejętności i kwalifikacji.
Najczęściej obsadzane przez TELIT role projektowe to:
• Project Manager
• Analityk biznesowy
• Analityk systemowy
• Architekt
• Projektant IT,DI
• Programista 
• Konsultant wdrożeniowy
• Service Manager
• Service Desk
• Inżynier systemowy / Administrator
• Administrator baz danych i aplikacji
• Specjalista ds. Testów

Oprócz wykwalifikowanych inżynierów, specjalistów, managerów, poszukujemy stu-
dentów i absolwentów kierunków technicznych (m.in. informatyki, telekomunikacji, 
elektroniki, automatyki, robotyki, budownictwa) oraz ekonomicznych  (m.in. ekono-
mii, zarządzania, finansów, bankowości).
Zapraszamy do zgłoszenia się do naszej bazy danych: www.telit.humanwayapp.com 
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Nazwa firmy / Company name:  

Texas Instruments International (USA) Inc. Representative office

Profil działalności firmy / Company’s business: 
Semiconductor

Lokalizacja / Company location: Poland (Warsaw, Wroclaw)

Liczba pracowników Polska / Employees number in Poland - 6
Liczba pracowników inne kraje / Employees number in other countries – 35 000

Liczba ofert pracy/ Job offers number - 1
Liczba ofert płatnych praktyk / Paid internships offers number - 0
Liczba ofert bezpłatnych praktyk / Unpaid internships offers number - 0

Branże i specjalności / Branches and specialities:
Field Application Engineer

Terminy rekrutacji / Recruitment deadline – as soon as possible

Kontakt (osoba, dział) / Contact (person, department): 
career.ti.com

Tel. / telephone:
e-mail:
www.ti.com

Dodatkowe informacje / Additional information
Texas Instruments develops analog, digital signal processing, RF and DLP® semicon-
ductor technologies that help customers deliver consumer and industrial electro-
nics products with greater performance, increased power efficiency, higher precision, 
more mobility and better quality. TI employs approximately   35 000 people worl-
dwide. If you want to be part of an open-minded environment that provides great re-
wards for great work and offers high levels of responsibility early on, look no further 
and jumpstart your career after graduating.
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Nazwa firmy / Company name:   TouK

Profil działalności firmy / Company’s business: TouK tworzy dedykowane opro-
gramowanie dla dużych firm, takich jak T-mobile, Play, RWE. W oparciu o gotowe 
komponenty otwartego oprogramowania budujemy zaawansowane aplikacje wspie-
rające naszych klientów w ich działalności (np. w punktach obsługi klienta), integru-
jemy systemy informatyczne, przeprowadzamy renowację kluczowych systemów, po-
magamy klientom w krytycznych sytuacjach. 

Lokalizacja / Company location: Polska/ Warszawa

 Liczba pracowników Polska / Employees number in Poland - 65

Liczba pracowników inne kraje / Employees number in other countries - 

Liczba ofert pracy/ Job offers number - 5
Liczba ofert płatnych praktyk / Paid internships offers number -
Liczba ofert bezpłatnych praktyk / Unpaid internships offers number - 

Branże i specjalności / Branches and specialities: IT 

Terminy rekrutacji / Recruitment deadline – ciągła rekrutacja 

Kontakt (osoba, dział) / Contact (person, department): Magda Żebrowska 

Tel. / telephone: 22 576 18 12

e-mail: praca@touk.pl

http://touk.pl 

Dodatkowe informacje / Additional information
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Nazwa firmy / Company name: Workindenmark

Profil działalności firmy / Company’s business:
Workindenmark is a free public service for international jobseekers and Danish companies. 
Our website Workindenmark.dk is the official Danish website for international recruitment 
and job seeking. On this site, you’ll find everything you need to know about living and wor-
king in Denmark.
On Workindenmark.dk you can find specific information.
• In our job bank, you can search for jobs in Denmark with companies looking specifically for 
international labour. You can sign up for a subscription service and receive news of relevant 
new job advertisements.
• You can submit your CV to our CV bank and make your qualifications and competencies vi-
sible to Danish companies.
• You can receive useful information on all aspects related to moving to Denmark for work – 
for example, job hunting in Denmark, rules related to residence and work, corporate cultu-
re, Danish classes and living conditions in Denmark – including childcare, education and ho-
using.

Lokalizacja / Company location: 
Workindenmark has three centres, located in Copenhagen, Odense and Aarhus, where 
you can call in and get help with any issue relating to relocation or job hunting.

Liczba ofert pracy/ Job offers
We will bring Graduate Programs and Paid Internships for students and graduates, 
and job vacancies for experienced IT specialists in different Danish companies.

Branże i specjalności / Branches and specialities:
Software developers, Database developers, Application developers, Programmers, 
Computer Scientists, Network consultants, IT consultants, Systems developers, Tech-
nical project managers

Terminy rekrutacji / Recruitment deadline – Depending of the job offers

Tel. / telephone: +45 72223300 (Monday to Friday 8:30 am to 3:30 pm)
e-mail: east@workindenmark.dk
www.workindenmark.dk

Dodatkowe informacje / Additional information
Please submit your CV in our CV bank at www.workindenmark.dk.
We are looking forward to an informal chat at stand nr.43
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Nazwa firmy / Company name:  XENTIVO Sp. z o.o.

Profil działalności firmy / Company’s business:
Xentivo to idea lepszego świata, to walka z brzydotą i nudą aplikacji biznesowych. 
To miejsce, gdzie słowiańska fantazja oraz twórczy duch Krzemowej Doliny przenika 
serca i umysły pracujących osób, tworząc atmosferę, w której powstają unikalne po-
mysły, projekty, prototypy, release’y. To entuzjazm, który w połączeniu z duża dawką 
ignorancji pozwala nam tworzyć rzeczy dotychczas uznawane za niemożliwe.
Planujemy rewolucję w świecie aplikacji biznesowych. Pracujemy by świat był lepszy. 

Lokalizacja / Company location:
W naszych sercach i umysłach oraz przy ul. Sosnkowskiego 29 w Warszawie.

Liczba pracowników Polska / Employees number in Poland: 30+.

Liczba ofert pracy/ Job offers number:
Stale szukamy najlepszych lub tych, którzy chcą nimi zostać.

Liczba ofert płatnych praktyk / Paid internships offers number – j.w.
Liczba ofert bezpłatnych praktyk / Unpaid internships offers number – j.w.

Branże i specjalności / Branches and specialities:
Kochamy javę, dobre pomysły i zwinne metodyki, a żyjemy z CRM, SFA, ECM, 
BPM, CMS i tym podobnych.

Terminy rekrutacji / Recruitment deadline - 
Jeśli płynie w Tobie słowiańska krew, marzysz o Krzemowej Dolinie i nosisz serce re-
wolucjonisty – czekamy na Ciebie o każdej porze.

Kontakt 
e-mail: praca@xentivo.pl
http://www.xentivo.pl/kariera

Dodatkowe informacje / Additional information
Tworząc Xentivo stawiamy na ludzi i ich wewnętrzny potencjał. Zbudowaliśmy ze-
spół specjalistów, który nigdy nie zawiódł nas i naszych klientów. Łącząc doświad-
czenie i entuzjazm skutecznie realizujmy przyjętą strategię, pozostając w zgodzie z 
osobistymi zasadami.


