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

Profil działalności firmy / Company’s business:  
konsulting, technologia, outsourcing

Lokalizacja / Company location: Warszawa, Łódź

Konsulting -  
Budynek Warsaw Towers, ul. Sienna 39, Warszawa, Tel: 022 464 0000

Outsourcing (BPO, IO) - 
Budynek Europlex, ul. Chocimska 17, Warszawa, Tel: 022 349 7000

Technologia (Łódź Delivery Center) -
Budynek Centrum Biznesu, al. Piłsudskiego 3, Łódź Tel: 042 664 9500;   
Budynek Red Tower, ul. Piotrkowska 148/150, Łódź

Liczba pracowników Polska / Employees number in Poland - 1200
Liczba pracowników inne kraje / Employees number in other countries - 259000

Liczba ofert pracy zależy od aktualnych potrzeb rekrutacyjnych

Branże i specjalności / Branches and specialities:
finanse, bankowość, technologia, IT, telekomunikacja, nauki ścisłe, języki obce

Terminy rekrutacji / Recruitment deadline – cały rok

Kontakt (osoba, dział) / Contact (person, department):
carrers.pl@accenture.com
Tel. / telephone: 22 4640000
e-mail: careers.pl@accenture.com
www.kariera.accenture.com.
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Nazwa firmy / Company name: AM Technologies Polska Sp. z o.o. 

Profil dzialalnosci firmy / Company’s business: Autoryzowana sprzedaż i serwis 
urządzeń światowych liderów w branży pomiarowej: Agilent Technologies, Fluke Calibration, 
Cascade Microtech, ETS Lindgren, AH Systems, Saab Grintek Defence (Pty) Ltd. i Sysdel, 
JDSU, IXIA, Keynote SIGOS, Microlease, komory bezodbiciowe.
 
Lokalizacja / Company location: 02-305 Warszawa, Al. Jerozolimskie 146C

Liczba pracownikôw Polska / Employees number in Poland - 25 
Liczba pracownikéw inne kraje / Employees number in other countries - 0 

Liczba ofert pracy/ Job offers number - 3 
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: aparatura i systemy kontrolno-
pomiarowe dla radiokomunikacji i telekomunikacji 
 
Terminy rekrutacji / Recruitment deadline - maj 2013 

Kontakt (osoba, dzial) / Contact (person, department):  
Tel. / telephone: 
e-mail: info@amt.pl
www.amt.pl

Dodatkowe informacje / Additional information: http://www.amt.pl/praca
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Nazwa firmy / Company name:  Huta ArcelorMittal Warszawa

Profil działalności firmy / Company’s business:  
Huta ArcelorMittal Warszawa należąca do Koncernu ArcelorMittal jest uznanym producen-
tem wyrobów długich ze stali węglowych i stopowych. Oferuje szeroki wachlarz gatunków 
stali w tym łożyskowych, automatowych, sprężynowych, do nawęglania i o podwyższonej 
wytrzymałości a także stal do zbrojenia betonu. Wyroby produkowane w hucie ArcelorMittal 
Warszawa znajdują zastosowanie w przemyśle samochodowym, maszynowym, łożyskowym,  
w przeróbce plastycznej oraz w budownictwie.

Lokalizacja / Company location: Warszawa (Bielany – stacja metra Młociny)

Liczba pracowników Polska / Employees number in Poland - 500
Liczba ofert płatnych praktyk / Paid internships offers number - 10
Liczba ofert bezpłatnych praktyk / Unpaid internships offers number - 20

Branże i specjalności / Branches and specialities: 
• Metalurgia,
• Plastyczna przeróbka metali,
• Inżynieria procesowa,
• Inżynieria materiałowa,
• Automatyka i robotyka,
• Mechatronika,
• Elektronika,
• Elektryczny,
• Mechanika i budowa maszyn,
• Ochrona środowiska,
• Zarządzanie procesem,
• Logistyka 

Terminy rekrutacji / Recruitment deadline – cały rok

Kontakt (osoba, dział) / Contact (person, department): 
Małgorzata Węcławek, Dział Personalny:
Tel. / telephone: 22 835 8820
e-mail: malgorzata.weclawek@arcelormittal.
www. arcelormittal-warszawa.com
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Nazwa firmy / Company name:  ATM Software Sp. z o.o.

Profil działalności firmy / Company’s business: IT

Lokalizacja / Company location: Warszawa, Praga Południe

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

Liczba ofert pracy/ Job offers number – w zależności od potrzeb
Liczba ofert płatnych praktyk / Paid internships offers number - do ustalenia
Liczba ofert bezpłatnych praktyk / Unpaid internships offers number - 0

Branże i specjalności / Branches and specialities: Informatyka/programowanie

Terminy rekrutacji / Recruitment deadline – cały rok. Swoje aplikacje prosimy 
przesyłać na adres: rekrutacja@atmsoftware.pl

Kontakt (osoba, dział) / Contact (person, department):
Marta Żukowska, Dział HR, 
Tel. / telephone: 508 877 300
e-mail: marta.zukowska@atmsoftware.pl, rekrutacja@atmsoftware.pl
www.atmsoftware.pl

Dodatkowe informacje / Additional information

ATM Software Sp. z o.o. jest firmą rozwijającą innowacyjne oprogramowanie i bazujące na nim 
produkty oraz usługi. Firma istnieje od 2007 roku i działa w branży multimediów, energetyki 
oraz systemów bezpieczeństwa. ATM Software jest wiodącym dostawcą technologii dla telewizji 
internetowej i partnerem technologicznym najważniejszych przedsięwzięć multimedialnych 
w Polsce. W ciągu ostatnich lat spółka zbudowała jeden z największych systemów dystrybucji 
materiałów wideo w polskim Internecie - ATM CDN. Od początku roku 2011 ATM Software 
rozwija również system MDM (Meter Data Management) dla sieci Smart Grid służący do zdal-
nej akwizycji, przechowywania, przetwarzania i udostępniania danych pomiarowych. 
ATM Software Sp. z o.o. poszukuje najczęściej programistów C/C++, programistów JEE  
i testerów – programistów.  Firma oferuje możliwość realizacji ambitnych i innowacyjnych 
projektów,  atrakcyjne wynagrodzenie oraz elastyczne godziny pracy. Spółka zatrudnia nie 
tylko osoby z wieloletnim doświadczeniem zawodowym, ale również zdolnych, pracowitych  
i szybko uczących się studentów.
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Nazwa firmy / Company name:  Billennium

Profil działalności firmy / Company’s business: 
Outscoucing/programowanie wysokopoziomowe/Support

Lokalizacja / Company location: ul. Tagore 3 02-647 Warszawa

Liczba pracowników Polska / Employees number in Poland - 200
Liczba pracowników inne kraje / Employees number in other countries - 0

Liczba ofert pracy/ Job offers number - 15
Liczba ofert płatnych praktyk / Paid internships offers number - 4
Liczba ofert bezpłatnych praktyk / Unpaid internships offers number - 0

Branże i specjalności / Branches and specialities: 
Outscoucing/Programowanie/Support

Terminy rekrutacji / Recruitment deadline – elastyczne

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

Tel. / telephone: 503-182-069
e-mail: mjarzabek@billennium.pl
www.billennium.pl 
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Nazwa firmy / Company name: 

KARIEROpomocni, 
czyli Biuro Karier Politechniki Warszawskiej Sp. z o.o.  

Za naszym  pośrednictwem możesz :
• spotkać się  z potencjalnym pracodawcą w ramach cyklu „Spotkanie z pra  
codawcą” (gościli u nas, min. reprezentanci takich firm jak: InPhoTech,    
Faurecia, Looksoft, PwC, Nokia Siemiens Networks, Henkel, CBA, Danfoss)
• skorzystać z bogatej bazy ofert pracy, praktyk i staży
• sporządzić profesjonalne  dokumenty aplikacyjne
• przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej pod okiem doradcy zawodowego lub 
uczestnicząc w symulacji prowadzonej przez rekrutera-praktyka
• uzyskać informacje o realiach rynku pracy, o możliwościach i formach podnoszenia 
kwalifikacji zawodowych
• być na bieżąco z aktualnościami  na temat wydarzeń, konkursów, informacji z rynku 
pracy

a także,  w ramach  „Pakietu specjalnego dla studentów”*, uczestniczyć w:
• warsztatach dotyczących, m.in. komunikacji, radzenia sobie ze stresem, zarządzania 
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”, 
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Fundu-
szu Społecznego
Pracodawco, czekamy także na Ciebie!

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

NIE PUKAJ, WCHODŹ ŚMIAŁO!

Biuro Karier Politechniki Warszawskiej
Plac Politechniki 1, Gmach Główny pokój 148

www.bk.pw.edu.pl
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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 informa-
tycznych dla Klientów z sektora finansowego. Od kilkunastu lat uczestniczymy w przełomowych 
projektach budowy i wdrażania systemów informatycznych  nie tylko dla polskiego, ale także 
międzynarodowego rynku finansowego.  Naszą siła wynika z połączenia wysokich kompeten-
cji technologicznych i metodycznych z głęboką wiedzą biznesową dotyczącą funkcjonowania 
banków i instytucji finansowych. Dzięki temu tworzymy zarówno „szyte na miarę”  rozwiązania, 
dostosowane do specyficznych potrzeb naszych Klientów, jak i nowoczesne rozwiązania produk-
towe - bogate funkcjonalnie aplikacje, które po dostosowaniu do specyficznych wymagań danej 
instytucji mogą być szybko uruchamiane produkcyjnie. Wśród naszych referencyjnych wdrożeń 
znajdziecie także projekty dla Klientów spoza branży finansowej –  architekci i programiści BMS 
zbudowali min. warstwę technologiczną lokalizatora docelu.pl Wirtualnej Polski.

Lokalizacja: Warszawa, Wrocław
Liczba pracowników Polska: 50

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: 22 824 14 25, e-mail: rekrutacja@bms.com.pl; www.bms.com.pl

Dodatkowe informacje: 
Realizując ambitne przedsięwzięcia dla klientów z sektora finansowego zdajemy sobie sprawę, że 
sukces naszych projektów zależy przede wszystkim od osób, które w nich uczestniczą. Wyzwaniom 
tym mogą sprostać jedynie zgrane zespoły złożone z osób utalentowanych, kreatywnych, z pasją 
podchodzących do swojej pracy. My wiemy, że ludzie są naszym największym kapitałem. Dlatego 
staramy się, by nasi pracownicy rozwijali się i postrzegali naszą firmę w szerszej 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 wy-
zwania.  Zatrudniamy zarówno absolwentów jak i studentów informatyki. Elastyczne podejście do 
czasu 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: CoCoNet Polska Sp. z o.o.   

Profil działalności firmy / Company’s business: IT

Lokalizacja / Company location: ul. Patriotów 110, 04-844 Warszawa

Liczba pracowników Polska / Employees number in Poland – 94
Liczba pracowników inne kraje / Employees number in other countries – 136

Liczba ofert pracy/ Job offers number - 5
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, Bankowość elektroniczna

Terminy rekrutacji / Recruitment deadline – rekrutacja ciągła

Kontakt (osoba, dział) / Contact (person, department): Jarosław Pyszkiewicz
Tel. / telephone: + 48 22 33 27 322
e-mail: biuro@coconet.pl
www.coconet.pl

Dodatkowe informacje / Additional information

CoCoNet is a market-leading provider of tailored software solutions for banks, cor-
porations and service providers. We develop secure, high-end systems for financial 
transactions - built on latest technology and designed for international use. 

CoCoNet Polska is a local subsidiary supplying technology and project services to 
companies within the group. We are employing around 90 people focused on buil-
ding new products and providing internally technical expertise.
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Nazwa firmy / Company name:  CodiLime Sp. z o.o. 

Profil działalności firmy / Company’s business: 
Firma CodiLime dostarcza najwyższej jakości usługi w zakresie tworzenia oprogramowania. 
Zaopatrujemy firmy w rozwiązania e-commerce, systemy zarządzania ryzykiem, systemy 
autoryzacji płatności, systemy rezerwacji, jak również aplikacje mobilne, internetowe, społecz-
nościowe i inne. 
Wspomagamy także młode talenty w realizacji ich obiecujących pomysłów na biznes. Stosu-
jemy najlepsze praktyki z Doliny Krzemowej dając szansę na realizację dobrych pomysłów 
osobom, które poza wsparciem finansowym poszukują przede wszystkim know-how organiza-
cyjnego oraz odpowiednich zasobów ludzkich. 

Lokalizacja / Company location: Warszawa
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
Naszym głównym priorytetem jest wspomaganie firm w identyfikowaniu ich potrzeb bizneso-
wych, tworzymy specyfikacje oprogramowania, projektujemy bazy danych oraz oprogramo-
wanie ułatwiające rozwój biznesu. 
Działamy głównie na rynkach: amerykańskim (m.in. dla NTT MCL – oddziału R&D naj-
większej telekomunikacyjnej firmy na świecie NTT z Japonii) i europejskim (Wielka Brytania, 
kraje skandynawskie, Polska). 

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

Kontakt (osoba, dział) / Contact (person, department): 
Tel. / telephone: 664 419 303; e-mail: jobs@codilime.com; www.codilime.com 

Dodatkowe informacje / Additional information 
Nasz zespół to w większości absolwenci najlepszych polskich uczelni, którzy odnosili liczne 
międzynarodowe sukcesy w konkursach z zakresu programowania, matematyki, algorytmiki, 
w tym mistrzostwo świata w programowaniu. Większość naszych programistów zdobyła także 
doświadczenie zawodowe pracując w Dolinie Krzemowej dla takich gigantów IT jak Google, 
Facebook i Microsoft. Poszukujemy wysoko zmotywowanych i utalentowanych absolwentów 
oraz studentów, do prowadzenia projektów dla naszych Klientów, jak również naszych wła-
snych rozwiązań. Umożliwiamy również odbywanie staży lub realizację projektów bezpośred-
nio w działach IT firm, które z nami współpracują. 
Aktualne oferty pracy znajdują się 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 - 15
Liczba ofert płatnych praktyk / Paid internships offers numer - 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 18 lutego – 18 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: Warszawa

Liczba pracowników Polska / Employees number in Poland - 45
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, bezpieczeństwo 

Terminy rekrutacji / Recruitment deadline – brak

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

Dodatkowe informacje / Additional information:

Comtegra, jako wiodący integrator systemów informatycznych, oferuje rozwiązania 
z zakresu konsolidacji i wirtualizacji serwerów oraz pamięci masowych. Dostarcza 
rozwiązania zapewniające ciągłość i automatyzację pracy, odtwarzanie danych po 
katastrofie (Disaster Recovery), a także model zarządzania  środowiskiem IT - Cloud 
Computing.
Dzięki bardzo dobrze przygotowanej kadrze Comtegra jest w stanie podjąć najwięk-
sze wyzwania. Doświadczenia z systemami dyskowymi, taśmowymi oraz oprogra-
mowaniem zarówno do wirtualizacji, jaki i do backupu są gwarantem najwyższej 
jakości wykonywanych usług projektowych, wdrożeniowych oraz serwisowych. 
Comtegra oferuje pełen zakres usług informatycznych dla dużych i średnich przed-
siębiorstw oraz instytucji administracji publicznej.
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Nazwa firmy / Company name:  Connectmedica Sp. z o.o.

Profil działalności firmy / Company’s business: 
Agencja kreatywna full service działająca w obszarze zintegrowanej komunikacji w 
sektorze zdrowie i farmacja.
Obsługujemy 20 największych firm farmaceutycznych w Polsce na rynku poalski 
oraz globalnie.
Nasz zespół tworzy grupa doświadczonych specjalistów z branży reklamowej, strate-
gicznej, medycznej oraz informatycznej.
Myślimy i działamy globalnie umożliwiając współpracę instytucjom i oddziałom na 
całym świecie poprzez programy mHealthcare.Specjalizujemy się w przygotowywa-
niu i wdrażaniu strategii budowy wizerunku marek farmaceutycznych oraz wsparciu 
sprzedaży.Realizujemy wyjątkowe kampanie z wykorzystaniem kanałów cyfrowych, 
TV i ambient oraz wsparciem PR.Tworzymy inteligentne, skuteczne, angażujące i 
efektywne kampanie społecznościowe.
Jesteśmy wiodąca agencją kreatywną w zakresie aplikacji mobilnych.
Stawiamy na najnowsze rozwiązania technologiczne i wyznaczamy nowe kierunki 
rozwoju komunikacji, co pozwala nam budować silne, długotrwałe relacje z klienta-
mi oraz mediami.

Lokalizacja / Company location: Wołoska 22, 02-675 Warszawa

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

Liczba ofert pracy/ Job offers number – 7

Liczba ofert płatnych praktyk / Paid internships offers number – 0
Liczba ofert bezpłatnych praktyk / Unpaid internships offers number – 8

Branże i specjalności / Branches and specialities:
IT, Kreacja, Zarządzanie Projektami, Redakcja

Kontakt (osoba, dział) / Contact (person, department):
Anna Szczygielska, Human Resources
Tel. / telephone: 22 894 06 31
e-mail: anna.szczygielska@connectmedica.com
www.connectmedica.com
http://www.facebook.com/Connectmedica
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Nazwa firmy / Company name:  CUBE.ITG SA

Profil działalności firmy / Company’s business: 
CUBE.ITG SA posiada wieloletnie doświadczenie oraz know-how w obszarach
kompleksowej implementacji rozwiązań informatycznych w przedsiębiorstwach.

Lokalizacja / Company location: 
Siedziba Główna ul. Wołowska 6, 51-116 Wrocław
Oddział w Warszawie, Al. Jerozolimskie 136, 02-305 Warszawa
Biuro w Krakowie, Armii Krajowej 4, 30-150 Kraków
Biuro w Gdańsku, ul. Gradowa 11, 80-802 Gdańsk
Biuro w Poznaniu, ul. Lutycka 95, 60-478 Poznań 

Liczba pracowników Polska / Employees number in Poland – około 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 – 5
Liczba ofert bezpłatnych praktyk / Unpaid internships offers number – 10

Branże i specjalności / Branches and specialities:
- Sektory: multimedia, bankowość, bezpieczenia, telekomunikacja, sieci detaliczne, rynek 
publiczny, służba zdrowia, energetyka
- usługi: konsulting, doradztwo, produkcja, wdrażanie i utrzymanie specjalistycznego
oprogramowania;
- specjalizowane produkty;
- projektowanie i wdrażanie nowoczesnych, kompleksowych systemów;
- dostawa sprzętu i aplikacji.

Terminy rekrutacji / Recruitment deadline – Q2 (drugi kwartał 2013)
Kontakt (osoba, dział) / Contact (person, department): Monika Cajbel, 
Specjalista ds. Rozwoju Kadr/ Human Resources Specialist 
Tel. / telephone: 512330607; e-mail: monika.cajbel@cubeitg.pl; www.cubeitg.pl

Dodatkowe informacje / Additional information
Spółka CUBE.ITG SA (wcześniej Microtech International) powstała w 1990 roku jako firma 
o silnych kompetencjach inżynierskich. W październiku 2012 r., w trakcie połączenia trzech 
znaczących podmiotów na rynku IT (Microtech International SA, CUBE. Corporate Release 
SA, Innovation Technology Group S.A.), firma zmieniła nazwę z Microtech International na 
CUBE.ITG. Dzięki fuzji na polskim rynku usług IT dla przedsiębiorstw powstał znaczący 
gracz o silnych kompetencjach w zróżnicowanych segmentach rynku i zdywersyfikowanych 
obszarach działania, zespole blisko 550 specjalistów, a także ogólnopolskiej sieci serwisowej.
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Nazwa firmy / Company name:  Cyclad Sp. z o.o.

Profil działalności firmy / Company’s business: Outsourcing IT

Lokalizacja / Company location: 
ul. Domaniewska 49, 02-672 Warszawa, 
Al. Korfantego 2, 40-004 Katowice

Liczba pracowników Polska / Employees number in Poland – 100 
Liczba pracowników inne kraje / Employees number in other countries – 100

Liczba ofert pracy/ Job offers number – 50
Liczba ofert płatnych praktyk / Paid internships offers number – 1
Liczba ofert bezpłatnych praktyk / Unpaid internships offers number – 3

Branże i specjalności / Branches and specialities:
Programowanie i rozwój nowych technologii
Kompleksowa obsługa infastruktury IT
Bezpieczeństwo IT
Systemy ERP

Terminy rekrutacji / Recruitment deadline – w zależności od oferty

Kontakt (osoba, dział) / Contact (person, department): 
Anna Kulczyńska
Tel. / telephone: 22 636 88 21
e-mail: aka@cyclad.pl
www.cyclad.eu.

Dodatkowe informacje / Additional information 

CYCLAD jest międzynarodową firmą konsultingową działająca w branży IT/ITC, mającą 
swoje siedziby w Polsce, Francji i Maroku. Wykorzystuje wysoce wyspecjalizowane usługi 
Outsourcingu Kompetencyjnego (KPO), Outsourcingu IT (ITO) oraz Rekrutacji 
(RPO), przy równoczesnej optymalizacji kosztów dzięki działaniom według standardów 
Nearshore/Offshore. 

CYCLAD to: wyszkoleni Researcherzy, wyspecjalizowani Konsultanci ds. Rekrutacji, 
profesjonalni Koordynatorzy Projektów, inżynierowie z wieloletnim doświadczeniem 
oraz wysokiej klasy kadra menadżerska.
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Nazwa firmy / Company name: Cyfrowy Polsat S.A.

Profil działalności firmy / Company’s business:  
Grupa Cyfrowy Polsat to największa grupa medialna w Polsce, która składa się z kilku-
nastu spółek. Największymi są:
•  Cyfrowy Polsat S.A. – lider na rynku płatnej telewizji w Polsce, dostawca  TV 

Mobilnej i nowoczesnych usług telekomunikacyjnych, w tym Internetu LTE
• Telewizja Polsat Sp. z o.o. – największy nadawca komercyjny oferujący 15 popu-

larnych kanałów telewizyjnych, w tym 3 w jakości HD
• Redefine Sp. z o.o. – dostawca autorskich rozwiązań technologicznych z segmentu 

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

Branże i specjalności Branches and specialities: IT, Telekomunikacja, 

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

Dodatkowe informacje / Additional information:

Jeżeli jesteś zainteresowany pracą lub stażem/praktykami w Cyfrowym Polsacie, za-
praszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej, na której znajdziesz wszystkie 
aktualne oferty: 
www.cyfrowypolsat.pl/praca
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Nazwa firmy / Company name: EMED

Profil działalności firmy / Company’s business: 
Elektrochirurgia/ Medical equipment

Lokalizacja / Company location: Ryżowa 69a, Warszawa/ Opacz

Liczba pracowników Polska / Employees number in Poland - około 70
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 - 

Branże i specjalności / Branches and specialities: 
medyczna

Terminy rekrutacji / Recruitment deadline – cały rok

Kontakt (osoba, dział) / Contact (person, department): praca@emed.pl

Tel. / telephone: 22 723 08 00
e-mail: praca@emed.pl
www.emed.pl
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Nazwa firmy / Company name: e-point SA

Kim jesteśmy?
e-point SA to wiodący internetowy software house w Polsce. Tworzymy dedykowane rozwią-
zania internetowe dla międzynarodowych korporacji. Dostarczamy produkty wspomagające 
budowanie aplikacji internetowych. 
Jak pracujemy?
Pracujemy głównie w trybie projektowym, nie koncentrujemy się na procedurach i 
sztywnych zasadach. Stwarzamy warunki do pracy dla ludzi o różnych zainteresowaniach 
i umiejętnościach. Staramy się pozyskać i utrzymać najwyższe możliwe kompetencje 
techniczne. Jednocześnie naszą pozycję rynkową budujemy na doskonałej znajomości klienta.

Lokalizacja:
Nasze główne biuro zlokalizowane jest w starej, przestronnej willi na Mokotowie
Liczba pracowników Polska: 100
Liczba ofert pracy: 3
Branże i specjalności: internet, e-commerce, aplikacje biznesowe
Kontakt:
Informacje o pracy w e-point i aktualnych ofertach: www.e-point.pl/praca
praca@e-point.pl

Oferty pracy: 
1. Młodszy Programista Java 
Nr ref.: 2013_02_ młodszy_programista; wynagrodzenie: 7.000 zł brutto
2. Młodszy Architekt Systemów
Nr ref.: 2013_02_mlodszy_architekt_systemow; wynagrodzenie: 7 000 zł brutto
3. Web Developer
Nr ref.: 2013_01_WebDeveloper; wynagrodzenie: 6500 zł brutto

Konkurs na najlepsze prace dyplomowe...
... z zakresu rozwiązań internetowych realizowanych w technologii Java – VIII edycja 

Celem konkursu jest zainteresowanie studentów technologią Java/J2EE oraz 
tworzeniem systemów transakcyjnych dostępnych w Internecie. Do konkursu można 
zgłaszać prace licencjackie, inżynierskie oraz magisterskie.
Nagrody:
7000 zł – I miejsce
5000 zł – II miejsce
3000 zł – III miejsce
Termin zgłoszeń: 30 listopada 2013, więcej informacji: http://e-point.pl/konkurs
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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, IT, technologie, energetyka finanse i bankowość

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 – biuro sprzedażowe/sales offices

Liczba pracowników Polska / Employees number in Poland - 90 
Liczba pracowników inne kraje / Employees number in other countries - 1

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

Branże i specjalności / Branches and specialities: 
Wirtualne komponenty półprzewodnikowe/Semiconductor IP
Analogowo-cyfrowe układy scalone/Mixed signal ICs
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:  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 - 4
Liczba ofert bezpłatnych praktyk / Unpaid internships offers number - 2

Branże i specjalności / Branches and specialities: IT

Terminy rekrutacji / Recruitment deadline – rekrutacja ciągła / without deadline

Kontakt (osoba, dział) / Contact (person, department): 
Anna Józwik, HR Manager 
Tel. / telephone: 22 378 30 63
e-mail: praca@gemius.com
www.gemius.pl

Dodatkowe informacje / Additional information

Program Praktyk Letnich 2013 
Założenia Programu
• oferujemy praktyki płatne jak i bezpłatne (rodzaj praktyki zależy od poziomu trud-
ności zadań, oraz stawianych praktykantom wymagań), 
• praktyki trwają do 3 miesięcy, 
• opierają się na realizacji konkretnego projektu, począwszy od analizy problemu i 
planowania działania, poprzez jego realizację i raportowanie, 
• Opiekun praktyk – doświadczony pracownik wdrażający do pracy w dziale, wspie-
rający w realizacji projektu oraz obserwujący i oceniający efekty pracy praktykanta / 
praktykantki,
• realne i odpowiedzialne zadania, w realizacji których pomaga Opiekun praktyk.
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Nazwa firmy / Company name: Goldman Sachs International

Profil działalności firmy / Company’s business: Investment Banking

Lokalizacja / Company location: International presence:  
International presence: Headquarter New York
Worldwide: London, Paris, Frankfurt, Zurich, Moscow, Warsaw, 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 – Ongoing
Summer Internships – Ongoing
Work Placement Programme – Ongoing

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

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 substantial and diversified client base that includes corporations, financial insti-
tutions, governments and high-net-worth individuals. Founded in 1869, the firm 
is headquartered 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
Profil działalności firmy / Company’s business: Citi, to wiodąca globalna instytucja finan-
sowa, mająca około 200 milionów klientów w ponad 160 krajach. Citi obsługuje klientów 
indywidualnych, korporacyjnych, rządowych i instytucjonalnych. Oferujemy innowacyjne i 
zaawansowane usługi finansowe z obszaru bankowości transakcyjnej, inwestycyjnej, zarządzania 
aktywami oraz usług maklerskich.
W Polsce w skład Grupy Citi wchodzą: Citi Handlowy, Citi Service Center, Dom Maklerski 
Banku Handlowego, oraz Handlowy-Leasing. 
Lokalizacja / Company location: Warszawa, Olsztyn, Łódź
Liczba pracowników Polska / Employees number in Poland – prawie 8 tys.
Liczba pracowników inne kraje / Employees number in other countries – 260 tys. na świecie
Liczba ofert pracy/ Job offers number – ok 80
Liczba ofert płatnych praktyk / Paid internships offers number – ok 100
Liczba ofert bezpłatnych praktyk / Unpaid internships offers number - brak

Branże i specjalności / Branches and specialities: 
Struktura Citi Handlowy wyróżnia następujące obszary biznesowe: Bankowość Detaliczną, 
Bankowość Korporacyjną, Operacje, Technologie oraz Wsparcie. 
Technologie w Citi Handlowy stanowią obszar zajmujący się zarządzaniem i wsparciem 
procesów technologicznych, bezpieczeństwem systemów informatycznych, zarządzaniem 
infrastrukturą teleinformatyczną, zarządzaniem systemami bankowymi i rozliczeniowymi, 
architekturą IT. Dostarczamy rozwiązania technologiczne dla Polski i innych podmiotów  
w grupie Citi na całym świecie. W skład Pionu Technologii wchodzi również Centrum Badań  
i Rozwoju Produktów Bankowych (R&D) w Łodzi.
Strukturę Citi Service Center wyróżnia następujący podział: Operacje, Technologie oraz 
Wsparcie.
W obszarze Technologii znajduje się:
• Zarządzanie Infrastrukturą Teleinformatyczną – z Polski działamy globalnie zarządzając po-
nad 7000 serwerami oraz prawie 9000 baz danych na różnych kontynentach; pracując w tym 
obszarze można specjalizować się w takich obszarach jak: administracja platformami Unix, 
Wintel (działających zarówno w środowiskach fizycznych jak i wirtualnych: VMWare, cloud), 
web hosting, administracja bazami danych (Oracle, SQL), monitorowanie infrastruktury oraz 
zarządzanie projektami IT.
• Technologia Informacyjna dla aplikacji biznesowych – zajmujemy się tutaj administro-
waniem aplikacji oraz koordynacją procesów technologicznych związanych z wdrażaniem 
aplikacji w środowiskach  usług bankowych i finansowych.
• Kontrola Technologiczna i Bezpieczeństwo Informacji.
• Wsparcie Usług Biznesowych (Testowanie i Parametryzacja Systemów oraz Wsparcie Roz-
woju Systemów).
Terminy rekrutacji / Recruitment deadline – programy dla studentów do 14 kwietnia
Kontakt (osoba, dział) / Contact (person, department): Krystyna Filip (HR)
Tel. / telephone: 22/ 692 50 82, e-mail: krystyna.filip@citi.com
www: www.citihandlowy.pl/kariera 
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Nazwa firmy / Company name:  Grupa PZU

Profil działalności firmy / Company’s business: 
Ubezpieczenia

Lokalizacja / Company location: 
Centrala w Warszawie oraz oddziały w całej Polsce

Liczba pracowników Polska / Employees number in Poland - 12 000
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 -

Branże i specjalności / Branches and specialities: Ubezpieczenia, Finanse, IT

Terminy rekrutacji / Recruitment deadline – 6 kwietnia 2013

Kontakt (osoba, dział) / Contact (person, department): Biuro Zarządzania Kadrami

Tel. / telephone: 22 582 20 00
e-mail: kariera@pzu.pl
www.pzu.pl/kariera
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Nazwa firmy / Company name:  Hays Poland Sp. z o.o. 

Profil działalności firmy / Company’s business:  
Doradztwo personalne

Lokalizacja / Company location: ul. Złota 59, 00-120 Warszawa

Liczba pracowników Polska / Employees number in Poland - 190
Liczba pracowników inne kraje / Employees number in other countries - 7800

Liczba ofert pracy/ Job offers number - około 900
Liczba ofert płatnych praktyk / Paid internships offers number - 0
Liczba ofert bezpłatnych praktyk / Unpaid internships offers number - 10

Branże i specjalności / Branches and specialities: Prowadzimy rekrutacje na różne 
stanowiska w branży IT i Telekomunikacja, a także Inżynieria.

Terminy rekrutacji / Recruitment deadline – cały rok

Kontakt (osoba, dział) / Contact (person, department): 
Dywizja IT & Telecoms 
Tel. / telephone: +48 22 584 5650
e-mail: info@hays.pl
www.hays.pl

Dodatkowe informacje / Additional information

Hays Poland jest światowym liderem rekrutacji specjalistycznej, zatrudniającym pra-
wie 8000 pracowników w 33 krajach. Świadczymy usługi rekrutacyjne w obszarze 20 
wyspecjalizowanych dywizji w sektorze prywatnym i publicznym, realizując projekty 
do pracy stałej, tymczasowej oraz na kontrakt. W Polsce Hays posiada biura w 8 mia-
stach i oferuje doskonałe możliwości rozwoju kandydatom, którzy chcą rozpocząć 
karierę u naszych klientów.

Jako lider w świecie rekrutacji Hays oferuje ambitnym absolwentom wyjątkowe 
szanse i pomoc w rozpoczęciu oraz rozwoju kariery zawodowej. Posiadając mię-
dzynarodowe doświadczenie w wielu branżach, zapewniamy możliwości ciągłego 
rozwoju oraz doskonalenia kwalifikacji zawodowych pod kierunkiem profesjonal-
nych konsultantów.
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Nazwa firmy / Company name:  IBM Polska Sp. z o.o. 

Profil działalności firmy / Company’s business:  
IBM to jedna z największych na świecie firm informatycznych, od ponad 80 lat jest liderem w 
zakresie wspierania innowacyjności w biznesie. W ofercie firmy znajduje się szeroki zakres usług 
doradczych i informatycznych, oprogramowanie oraz systemy i technologie informatyczne.

Lokalizacja / Company location: Główna siedziba firmy mieści się w Warszawie, a 
oddziały, między innymi, w Katowicach, Poznaniu, Wrocławiu i Krakowie.

Liczba pracowników Polska / Employees number in Poland - 
Liczba pracowników inne kraje / Employees number in other countries - 399 409 
(dane z raportu rocznego 2009).

Liczba ofert pracy/ Job offers number - około 80
Liczba ofert płatnych praktyk / Paid internships offers number - N/A
Liczba ofert bezpłatnych praktyk / Unpaid internships offers number 
- ok. 50 rocznie

Branże i specjalności / Branches and specialities: 
IBM Polska Sp. z o.o. działa od 1991 roku. Zmiana strategii i rozbudowanie kompetencji  
w kierunku oferty usługowej pozwala firmie kompleksowo zaspakajać potrzeby rynku - od 
doradztwa strategicznego, poprzez dostarczanie odpowiednich rozwiązań informatycznych, aż 
do całościowego przejęcia zarządzania infrastrukturą IT w ramach usług outsourcingowych.
Doradztwo biznesowe świadczy dział IBM Global Business Services, utworzony w 2002 roku 
w wyniku przejęcia części doradczej PwC Consulting. Usługi z zakresu budowy i modernizacji 
infrastruktury informatycznej leżą w kompetencjach działu IBM Global Technology Servi-
ces. Dostarczaniem rozwiązań softwarowych zajmuje się dział IBM Software Group. IBM to 
także wiodący dostawca sprzętu informatycznego - w ofercie działu Systems and Technology 
Group znajduje się szeroka gama rozwiązań, zarówno dla firm z sektora Małych i Średnich 
Przedsiębiorstw, jak i korporacji międzynarodowych.

Terminy rekrutacji / Recruitment deadline -  cały rok

Kontakt (osoba, dział) / Contact (person, department):
Agnieszka Bahrynowska, Recruitment HR Department
Tel. / telephone: +48 22 366 30 47
e-mail: agnieszka.bahrynowska@pl.ibm.com
http://www-05.ibm.com/employment/pl/ibm-poland/index.html
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Nazwa firmy / Company name: Impact Clean Power Technology S.A.

Profil działalności firmy / Company’s business:
Baterie i systemy napędowe do pojazdów elektrycznych i przemysłu 

Lokalizacja / Company location: Piastów 

Liczba pracowników Polska / Employees number in Poland - 35
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 - 5

Liczba ofert bezpłatnych praktyk / Unpaid internships offers number - 5 

Branże i specjalności / Branches and specialities:
Programiści embeded, inżynierowie systemowi

Terminy rekrutacji / Recruitment deadline – 30.06.2013

Kontakt (osoba, dział) / Contact (person, department):
Jędrzej Dąbrowski
e-mail: praca@icpt.pl
www.icpt.pl
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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 detalicznego oraz 
energetyki i gazownictwa. Firma pracuje dla koncernów, dla których informatyka jest fun-
damentem zarządzania, a jednocześnie czynnikiem wpływającym bezpośrednio na ich kon-
kurencyjność. Oferuje doradztwo i wykonawstwo w zakresie oprogramowania aplikacyjnego 
na zamówienie, portali, hurtowni danych oraz systemów raportowania i analiz. Proponuje 
outsourcing IT, konsulting IT, testowanie oprogramowania. Jest twórcą aplikacji analitycznej 
drugiej generacji AML Solution kdprevent™, 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.: Alior Bank, AUCHAN, AXA, Barcrest, Centrum Nauki Kopernik, 
Cumulocity, Enea Operator, Gaspol, Generali, Getin, GTECH, ING, KDLAB, Nokia Siemens 
Networks, OpenCloud, P&G, Polska Telefonia Cyfrowa S.A., PZU S.A.,      T-Labs, Wrigley, 
Yuave.

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: 
Telco, Banking, Insurance, Clouds, Mediation, Portals

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: 
IT I KONSULTING

Lokalizacja/ Company location:
Warszawa

Liczba pracowników Polska / Employees number in Poland - 600
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 - 0
Liczba ofert bezpłatnych praktyk / Unpaid internships offers number – 0

Branże i specjalności / Branches and specialities: IT 

Terminy rekrutacji / Recruitment deadline – 

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:  InPhoTech Sp. z o.o.

Profil działalności firmy / Company’s business:
Stworzyliśmy jedyną na polskim rynku firmę, której głównymi filarami są wytworzenie 
własności intelektualnej, transfer technologii do przemysłu oraz realizacja innowacyjnych 
rozwiązań w dziedzinie FOTONIKI – technologii XXI wieku. Gwarantuje to nam wyjątkową 
pozycję  w zakresie współpracy pomiędzy sektorem nauki i gospodarki – współdziałamy z 
wieloma ośrodkami w kilkunastu krajach z całego świata. Firmę tworzą młodzi, ambitni spe-
cjaliści fizyki, elektroniki, chemii oraz wielu innych dziedzin. Obecnie pracujemy nad kilkoma 
innowacyjnymi projektami badawczo-rozwojowymi zaawansowanych technologii, dlatego 
nadarza się doskonała okazja, abyś to właśnie teraz do nas dołączył.

Lokalizacja / Company location: Warsaw, ul. Słomińskiego 17/31

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 - 5

Branże i specjalności / Branches and specialities: fotonika, elektronika, inżynieria 
biomedyczna, fizyka, mechanika precyzyjna, inżynieria materiałowa, chemia, zielona 
energia
Specjalności / Specialities – technologia światłowodowa, czujniki, technika lasero-
wa, dysperja optyczna, półprzewodnikowe detektory podczerwieni, fotowoltaika

Terminy rekrutacji / Recruitment deadline - non stop

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

Tel. / telephone: 531 779 170
e-mail: pnasilowski@inphotech.pl
www.inphotech.eu

Dodatkowe informacje / Additional information
Po zakończeniu praktyk (ewentualnie w trakcie ich trwania) istnieje możliwość stałe-
go zatrudnienia bądź wykonywania zleceń.
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Nazwa firmy / Company name: ITMAGINATION Sp. z o.o.  

Profil działalności firmy / Company’s business: 
ITMAGINATION  Sp. z o.o. to firma informatyczna specjalizująca się w wytwarza-
niu oprogramowania i dostarczaniu rozwiązań Business Intelligence oraz Enterprise 
Collaboration. Jesteśmy wiodącym dostawcą innowacyjnych usług oraz rozwiązań IT. 
Specjalizujemy się w technologiach firmy Microsoft - w 2012 otrzymaliśmy tytuł  
Partnera Roku firmy Microsoft w Polsce.

Do naszego zespołu poszukujemy programistów: .NET, Business Intelligence, SharePo-
int. Oferujemy atrakcyjną pracę, staż lub praktyki zdolnym studentom zainteresowa-
nym podnoszeniem swoich kwalifikacji. Zapewniamy pracę przy ciekawych projektach 
dla dużych międzynarodowych firm z użyciem najnowszych technologii.

Lokalizacja / Company location: Warszawa, ul. Chmielna 85/87

Liczba pracowników Polska / Employees number in Poland - 100

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 zależno-
ści od potrzeb

Branże i specjalności / Branches and specialities:  
IT, nowe technologie. 
Wytwarzanie dedykowanego oprogramowania i dostarczanie rozwiązań Business 
Intelligence oraz Enterprise Collaboration. 

Terminy rekrutacji / Recruitment deadline – cały rok, 

Kontakt (osoba, dział) / Contact (person, department):
Natalia Pedrycz
Tel. / telephone: +48 (22) 654 40 60
e-mail: praca@itmagination.pl 
www.itmagination.pl 
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Nazwa firmy / Company name:  Lingaro Sp. z o.o.

Profil działalności firmy / Company’s business: 
Lingaro to firma konsultingowa, świadcząca zaawansowane technologicznie i procesowo usługi 
w obszarze budowy i rozwoju systemów informacji zarządczej (Business Intelligence) oraz 
integracji aplikacji przedsiębiorstw (Enterprise Application Integration). Nasze zaangażowanie, 
przemyślany dobór konsultantów oraz dbałość o jakość zapewniają dynamiczny rozwój i mię-
dzynarodowe sukcesy. Główna siedziba Lingaro znajduje się w Warszawie, posiadamy również 
oddział we Wrocławiu. Szukamy osób, które myślą nieszablonowo i chcą swoją wiedzą podzielić 
się z nami. Stawiamy na tych, którzy umieją      i chcą pracować w zespole, są kreatywni i zaanga-
żowani w powierzone im projekty.  Zapewniamy pracownikom rozwój zawodowy poprzez we-
wnętrzne i zewnętrzne szkolenia, ambitne zadania, mentoring oraz przekazywanie wiedzy przez 
bardziej doświadczonych konsultantów. Chcielibyśmy przekazać naszą pasję i wiedzę osobom 
zaczynającym swoją karierę. Stażyście oferujemy zweryfikowanie wiedzy teoretycznej w prak-
tycznym zastosowaniu. Zapewniamy przyjazną atmosferę i rozwój pod okiem profesjonalisty.

Lokalizacja / Company location: ul. Puławska 99a, 02-595 Warszawa

Liczba pracowników Polska / Employees number in Poland – ponad 100
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 - 5
Liczba ofert bezpłatnych praktyk / Unpaid internships offers number - 0

Branże i specjalności / Branches and specialities: IT

Terminy rekrutacji / Recruitment deadline – 19 marzec 2013 (Po 19 marca rekrutacja 
zgodnie z informacją na stronie www.lingaro.com)

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

Tel. / telephone: 22 825 30 25
e-mail: career@lingaro.com
www.lingaro.com

Dodatkowe informacje / Additional information
Prosimy o przesyłanie CV (po angielsku) na adres e-mail: career@lingaro.com.
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Nazwa firmy / Company name:  Macro-System M. Ciepliński

Profil działalności firmy / Company’s business: IT

Lokalizacja / Company location: ul. Gajdy 44, 02-878 Warszawa

Liczba pracowników Polska / Employees number in Poland – 40+
Liczba pracowników inne kraje / Employees number in other countries 
– nie dotyczy.

Liczba ofert pracy/ Job offers number – 2
1. programista mikrokontrolerów
2. programista aplikacji Linux 
Liczba ofert bezpłatnych praktyk / Unpaid internships offers number - 0

Branże i specjalności / Branches and specialities:  
specjalizowane systemy komputerowe głównie z przeznaczeniem dla systemów 
transportu miejskiego i telekomunikacji

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

Kontakt (osoba, dział) / Contact (person, department): 
www.macrosystem.pl
tel. 22 8940448

Dodatkowe informacje / Additional information
MACRO-SYSTEM jest polską prywatną firmą działającą od 1984 roku zarówno 
na rodzimym, jak i międzynarodowych rynkach informatycznych. Specjalizujemy się 
w projektowaniu, wytwarzaniu, instalowaniu i serwisowaniu specjalistycznych systemów 
komputerowych przygotowywanych na zamówienie. Posiadamy odbiorców, ceniących sobie 
nasz profesjonalizm oraz zaangażowanie w powierzone projekty. Dzięki prężnemu działowi 
rozwoju i badań, jesteśmy w stanie szybko reagować na nowe wyzwania, wynikające 
ze światowego postępu technologicznego oraz zmieniającego się prawa. Nasz młody 
i dynamiczny zespół pracuje nad innowacyjnymi projektami w przyjaznej, dalekiej 
od korporacyjnego zgiełku, atmosferze.

Najważniejszymi produktami MACRO-SYSTEM są specjalizowane systemy dla telekomu-
nikacji oraz elementy systemów ITS (inteligent transportation systems), jak zintegrowany 
system taryfowy obejmujący m.in. kasowniki, bramki metra, komputery stacyjne i 
pokładowe w pojazdach, urządzenia informujące tekstowe i głosowe. 
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Nazwa firmy / Company name: MicroStrategy

Profil działalności firmy / Company’s business: 
Konsulting/Informatyka

Lokalizacja / Company location: Warszawa
Liczba pracowników Polska / Employees number in Poland - 400
Liczba pracowników inne kraje / Employees number in other countries – ok. 3400

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: 
Business Intelligence/Software

Terminy rekrutacji / Recruitment deadline – cały rok

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

MicroStrategy Poland Sp. z o.o., ul. Przyokopowa 31, 01-208 Warszawa,
Tel. / telephone: 48 22 459 52 12
cellphone: +48 728 430 078
e-mail: mratajkiewicz@microstrategy.com
www.microstrategy.com.

Dodatkowe informacje / Additional information:
Od 1989 roku MicroStrategy pomaga przedsiębiorstwom przekształcać dane opera-
cyjne w użyteczne informacje, które wspierają decyzje biznesowe. W Polsce istnieje-
my od 2006 roku i zatrudniamy już ponad 350 pracowników. Nasz największy dział, 
zlokalizowany w&nbs;Warszawie, to Professional Services, Global Delivery Center.
Na co dzień pracujemy na projektach Business Intelligence dla naszych klientów 
na całym świecie, dostarczając technologię oraz doradztwo z zakresu: Data Ware-
housing, SDK, Upgrades Migrations Conversions, Dashboards, Mobile, Graphic 
Designers, Social Media, Cloud, Application Lifecycle Management.
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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, covering 
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 tech-
nology 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 - 300
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
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Nazwa firmy/Company name:  NDN-Zbigniew Daniuk

Profil działalności firmy / Company’s business: 
Aparatura kontrolno- pomiarowa : sprzedaż i serwis

Lokalizacja / Company location: 02-784 Warszawa, ul. Janowskiego 15

Liczba pracowników Polska / Employees number in Poland – 14 osób
Liczba pracowników inne kraje / Employees number in other countries - 0

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

Branże i specjalności / Branches and specialities: 
informatyk-programista

Terminy rekrutacji / Recruitment deadline – na bieżąco

Kontakt (osoba, dział) / Contact (person, department): 
Ewa Krysztopik-Wacławik
Tel. / telephone: 22 – 641 15 47
e-mail: ewa@ndn.com.pl
www.ndn.com.pl
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Nazwa firmy / Company name:  ORBA 

Profil działalności firmy / Company’s business: 

WE- COMMERCE YOUR BUSINESS

ORBA zajmuje się projektowaniem i wdrażaniem aplikacji mobilnych oraz interne-
towych. Tworzymy rozwiązania w pełni dostosowane do potrzeb naszych klientów. 
Handel internetowy to nasza specjalność. Budujemy systemy sprzedażowe B2C oraz 
B2B, projektujemy oraz optymalizujemy strony produktowe, integrujemy systemy, 
doradzamy i poprawiamy efektywność istniejących rozwiązań. Przeprowadzamy 
audyty usability, SEO oraz prowadzimy szkolenia dla klientów, chcących rozwijać 
kompetencje wewnątrz swoich organizacji. ORBA jest także głównym wykonawcą 
Sheepla- innowacyjnej platformy do zarządzania przesyłkami kurierskimi i poczto-
wymi, opracowanej z myślą o rynku e-commerce. Aplikacja została zintegrowana z 
wieloma systemami z rynku polskiego i rosyjskiego.

Lokalizacja / Company location: Warszawa

Liczba pracowników Polska / Employees number in Poland – 10
Liczba pracowników inne kraje / Employees number in other countries - 5

Liczba ofert pracy/ Job offers number – 2 wakaty
Liczba ofert płatnych praktyk / Paid internships offers number - 
Liczba ofert bezpłatnych praktyk /Unpaid internships offers number 
- http://orba.pl/contents/job/language:pol

Branże i specjalności / Branches and specialities: e- commerce, IT, consulting

Terminy rekrutacji / Recruitment deadline – rekrutacja stała

Kontakt (osoba, dział) / Contact (person, department): Roman Baluta 
Tel. / telephone: (22) 8561012
e-mail: info@orba.pl
www.orba.pl
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Nazwa firmy / Company name: Pentegy S.A 

Profil działalności firmy / Company’s business: IT/Consulting

Lokalizacja / Company location: Warszawa

Liczba pracowników Polska / Employees number in Poland - 60
Liczba pracowników inne kraje / Employees number in other countries - 40

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: Doradztwo, IT

Terminy rekrutacji / Recruitment deadline – Marzec / Kwiecień 2013

Kontakt (osoba, dział) / Contact (person, department): 
Katarzyna Matejak, HR
Tel. / telephone: +48 22 101 20 20
e-mail: recruitment.pl@pentegy.com
www.pentegy.com

Dodatkowe informacje / Additional information

Pentegy S.A. to polska firma działająca na rynku międzynarodowym specjalizująca 
się w realizacji kompleksowych projektów doradczych oraz informatycznych dla 
firm i organizacji z różnych sektorów gospodarki. Posiadamy rozległą wiedzę i duże 
doświadczenie w realizacji innowacyjnych projektów, dostosowanych do indywi-
dualnych potrzeb naszych Klientów. W oparciu o zaawansowane technologie oraz 
rozwiązania biznesowe, efektywnie realizujemy stawiane przed nami zadania, poma-
gając naszym Klientom w osiąganiu zamierzonych celów.

Firma rozpoczęła swoją działalność w 2002 roku i w trakcie swojej działalności re-
alizowała projekty w wielu krajach m.in. na Ukrainie, w Danii, Norwegii, Szwajcarii, 
Wielkiej Brytanii, USA i Rosji. Nasze działanie charakteryzuje pasja w podejściu do 
każdego projektu, a naszym nadrzędnym celem jest realizacja oczekiwań Klienta - 
gwarantujemy jakość oferowanych usług i rozwiązań, oraz zastosowanie najwyższych 
światowych standardów w biznesie. 
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Nazwa firmy / Company name:  PLUM Sp. z o.o.

Profil działalności firmy / Company’s business: 
Od ponad 25 lat Plum Sp. z o.o. jest jednym z najbardziej znaczących polskich producen-
tów zaawansowanej elektroniki przemysłowej, dostarczającym nowoczesne rozwiązania do 
dynamicznie rozwijających się branż w zakresie: gazownictwa, ogrzewnictwa, wodociągów, 
systemów różnicowania ciśnień w budynkach wysokich i wysokościowych. Nasze produkty 
umożliwiają bezpieczne i ekonomiczne zarządzanie nośnikami energii w strefach niebez-
piecznych (zagrożonych wybuchem), budynkach użyteczności publicznej i gospodarstwach 
domowych. 

Lokalizacja / Company location:
Ignatki koło Białegostoku, Biuro Konstrukcyjne: Warszawa, ul. Pańska 98

Liczba pracowników Polska / Employees number in Poland - 200
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 - 0
Liczba ofert bezpłatnych praktyk / Unpaid internships offers number - 2

Branże i specjalności / Branches and specialities:
Informatycy , elektronicy, mechanicy 

Terminy rekrutacji / Recruitment deadline - rekrutacja ciągła (informacje o aktual-
nych rekrutacjach na stronie internetowej Firmy)
Kontakt (osoba, dział) / Contact (person, department):
Kierownik Działu Personalnego : Aneta Andruszkiewicz, 85 749 71 10
Tel. / telephone: 85 749 71 10
e-mail: rekrutacja@plum.pl; 
www.plum.pl.

Dodatkowe informacje / Additional information
Do realizacji naszych przedsięwzięć chcielibyśmy zaprosić programistów, konstruktorów elek-
troników, mechaników, osoby które:
• mają wysoką motywację oraz nastawienie na rozwój i osiąganie wyznaczonych celów,
• są  kreatywne, lubią zmagać się z różnymi problemami konstrukcyjnymi,
• szukają  stabilnej pracy, w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku w ramach umowy o pra-
cę, przy innowacyjnych projektach , w zespole doświadczonych konstruktorów.  
Mając świadomość , że sukces naszych przedsięwzięć zależy w głównej mierze od ludzi , którzy 
w nich uczestniczą, staramy się aby zapewnić im takie warunki pracy, dzięki którym mają 
szansę z pasją wykonywać swoja pracę i poczuć satysfakcję z jej efektów. 
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Nazwa firmy / Company name:  PwC i „Grasz o staż” 

Lokalizacja: 
Gdańsk, Katowice, Kraków, Łódź, Poznań, Warszawa, Wrocław.
W „Grasz o staż” do wygrania są praktyki na terenie całej Polski.

Liczba pracowników w Polsce: 1700
Liczba pracowników na świecie: 180 000

Liczba ofert płatnych praktyk:
PwC: blisko 200 praktyk
Konkurs „Grasz o staż”: prawie 200 praktyk

Jest wiele firm audytorsko-doradczych na świecie. My jesteśmy najwięksi. W Polsce 
istniejemy od 1990 roku. Specjalizujemy się w obszarze audytu, doradztwa 
prawno-podatkowego, doradztwa biznesowego i Service Delivery Center (Katowice).

Dołącz do nas! Weź udział w PwC Business Case Project. Jeśli jesteś na I lub II roku apli-
kuj do Programu WEX i zdobądź pierwsze doświadczenie pod okiem ekspertów z PwC.

Na praktyki do naszej firmy zapraszamy osoby zainteresowane pracą w konsultingu. 
Jeśli jesteś studentem uczelni o profilu ekonomicznym, prawniczym lub 
technicznym, aplikuj do 31 marca br.

Chcesz wiedzieć więcej? Sprawdź się w najstarszym w Polsce konkursie stażowym 
„Grasz o staż”. Wybierz zadanie spośród takich dziedzin jak: biotechnologia, 
energetyka, elektronika, handel zagraniczny, IT, telekomunikacja oraz chemia, 
logistyka, produkcja, a także HR, marketing, sprzedaż czy zarządzanie projektem i 
wygraj płatny, wakacyjny staż. Na zgłoszenia czekamy do 8 kwietnia br.

Na 100% znajdziesz coś dla siebie!

Zostań naszym fanem:
www.facebook.com/PwC.Polska
www.facebook.com/Graszostaz

Kontakt: 
e-mail: kariera@pl.pwc.com,   graszostaz@pl.pwc.com
www.pwc.pl/kariera,   www.grasz.pl
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Nazwa firmy / Company name:  QBS – Quality Business Software

Profil działalności firmy / Company’s business: 
QBS jest firmą z branży IT stawiającą na profesjonalizm oraz bezpośredni kontakt z klientem. 
Naszą misją jest tworzenie i dostarczanie klientom w pełni dostosowanych do ich oczekiwań, 
programów komputerowych wspierających prowadzenie działalności gospodarczej oraz zarzą-
dzanie firmą. Programów rozwijających się wraz z firmą wymagającego klienta.
Lokalizacja / Company location: 02-656 Warszawa, ul. Ksawerów 30/85
Liczba pracowników Polska / Employees number in Poland - 30
Liczba ofert pracy/ Job offers number -  5
Liczba ofert płatnych praktyk / Paid internships offers number - 12
Liczba ofert bezpłatnych praktyk / Unpaid internships offers number - 5

Branże i specjalności / Branches and specialities: Programiści JAVA
Językiem programowania jest JAVA. Nie jest wymagana jego szczegółowa znajomość. Trzeba 
mieć przede wszystkim ochotę do pracy i głowę do myślenia. Należy się również liczyć z tym, 
że w firmie trzeba będzie spędzać co najmniej osiem godzin tygodniowo.
W związku z rosnącym zainteresowaniem naszymi programami, w szczególności poszukuje-
my wdrożeniowców programów z następujących zagadnień:
• Programy finansowo-księgowe
• Oprogramowanie rynku redakcji i wydawnictw
• Systemy CRM i obiegu dokumentów
• Kadry Płace
• Programy medyczne
• Systemy sprzedaży i produkcji
Terminy rekrutacji / Recruitment deadline marzec – kwiecień 2013 r.
Kontakt (osoba, dział) / Contact (person, department): Marcin Kamiński – Dział Marketingu
Tel. / telephone: /22/ 646 74 24, e-mail:  mka@qbs.com.pl, www.qbs.com.pl

Dodatkowe informacje/Additional information:
Nasza firma od ponad 20 lat przygotowuje programy komputerowe zapewniające komplekso-
wą obsługę firmy. Tworzymy również informatyczne systemy zintegrowane działające w sie-
ciach lokalnych oraz w internecie. Oferujemy szeroki przekrój tematyczny programów, które 
zapewniają sprawną obsługę działów księgowości oraz kadr i płac, gabinetów lekarskich, szpi-
tali, hurtowni farmaceutycznych, wypożyczalni sprzętu, agencji nieruchomości i wielu innych. 
Nasze programy gwarantują wysoką skuteczność oraz dopasowanie rozwiązań do procedur 
i wymagań Klientów. Tworzy je zespół ludzi, głównie absolwentów Politechniki Warszawskiej, 
którzy wysokie kwalifikacje i profesjonalizm łączą z pasją.

Nasi klienci to m.in.:
BGŻ S.A., ING Securities SA, Raiffeisen-Leasing Polska S.A., IC&Partners Warsaw S.A., 
Wydawnictwo Kurii Metropolitalnej „Gość Niedzielny”, Polfa Rzeszów, Cedrob S.A., Mercedes 
Benz Warszawa Sp. z o.o., SP ZOZ Szpital w Giżycku, Narodowe Centrum Badań Jądrowych.



XI Targi Pracy i Praktyk dla Elektroników i Informatyków                               WEiTI PW

46

Nazwa firmy / Company name: Robert BOSCH Sp. z o.o. 

Profil działalności firmy / Company’s business: 

Grupa Bosch jest wiodącym w świecie dostawcą technologii i usług. Działy przedsię-
biorstwa: Technika Motoryzacyjna, Technika Przemysłowa, Dobra Użytkowe i Tech-
niczne Wyposażenie Budynków.

Lokalizacja / Company location: Warszawa

Liczba pracowników Polska / Employees number in Poland - 1044  
Liczba pracowników inne kraje / Employees number in other countries -360 000

Liczba ofert pracy/ Job offers number - 13
Liczba ofert płatnych praktyk / Paid internships offers number  
- w zależności od potrzeb
Liczba ofert bezpłatnych praktyk / Unpaid internships offers number - 0

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

Terminy rekrutacji / Recruitment deadline – cały rok

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

Tel. / telephone: 22 715 43 05
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), 
którzy chcieliby zajmować się w przyszłości wsparciem aplikacji inżynierskich lub  zostać kon-
sultantami SAP. Szukamy absolwentów /studentów IV, V roku zainteresowanych rozwojem w ze-
społach zajmujących się modułami finansowymi, logistycznymi, gospodarki magazynowej oraz 
wsparciem aplikacji inżynierskich. Jeśli interesujesz się procesami biznesowymi, nowoczesnymi 
technologiami, znasz świetnie angielski/niemiecki, lubisz pracę w zespole – aplikuj do nas. 
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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 – 1100
Liczba pracowników inne kraje / Employees number in other countries – 4500

Liczba ofert pracy/ Job offers number – 1-50
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 37 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, 
Poznań, Wrocław, Kraków, 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 średnio 50 Pracowników.

DOŁĄCZ I TY!!!
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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 – 100+
Liczba pracowników inne kraje / Employees number in other countries – brak
Liczba ofert pracy/Job offers number: - 11
Liczba ofert płatnych praktyk/Paid internships offers number: - 2
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

Terminy rekrutacji/Recruitment deadline: process ciągły

Kontakt (osoba, dział) / Contact (person, department): Marta Daniluk
Tel. / telephone: 22 542 44 26; e-mail: job@sollers.pl; www.sollers.pl/career

Dodatkowe informacje / Additional information
Sollers Consulting wyróżnia unikalna zdolność łączenia wiedzy biznesowej z kompetencjami             
w wiodących technologiach. Działamy od 2000 r. w Polsce i innych krajach europejskich  
w obszarze doradztwa i wdrażania zaawansowanych rozwiązań IT. Nasz zespół jest zorganizo-
wany 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”. 

Software Factory:
• Issue & Project Tracking.
• Continuous Integration.
• Quality Assurance. 
• Test Automation
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Nazwa firmy / Company name:   TouK sp. z o.o. s.k.a.

Profil działalności firmy / Company’s business: IT

Lokalizacja / Company location: Warszawa

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

Liczba ofert pracy/ Job offers number – Prowadzimy ciagłą rekrutację.
Liczba ofert płatnych praktyk / Paid internships offers number  
– Prowadzimy ciągłą rekrutację także dla studentów, płatne praktyki organizujemy  
w wakacje dla ok 2-4 osób.
Liczba ofert bezpłatnych praktyk / Unpaid internships offers number -

Branże i specjalności / Branches and specialities: Tworzymy rozwiązania informa-
tyczne dla firm bez względu na branżę. Pracowaliśmy nad systemami dla: telekomu-
nikacji, bankowości, ochrony,  wydawnictw i firm z branży spedycyjnej.

Terminy rekrutacji / Recruitment deadline – Ciągła rekrutacja

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

Tel. / telephone: 660 222 280
e-mail: praca@touk.pl
http://touk.pl/nieustanna-rekrutacja

Dodatkowe informacje / Additional information

Staramy się budować jak najlepszy zespół – ludzi zaangażowanych, kreatywnych, pa-
sjonatów. Chcemy, żeby nasi pracownicy byli wszechstronnymi developerami, którzy 
umieją przeprowadzić analizę, pisać ładny kod, przetestować stworzone oprogramo-
wanie, przedstawić innowacyjny pomysł klientowi. Nie mniej ważna niż umiejętno-
ści techniczne jest dla nas wierność naszym wartościom. To ona tworzy atmosferę 
firmy i sprawia, że tak różne osobowości, są w stanie patrzeć w tym samym kierunku, 
realizując wspólną misję.

Zapraszamy do naszego stoiska na targach gdzie opowiemy o tym jak pracuje się  
w TouK i odpowiemy na pytania.
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Nazwa firmy / Company name:   TrueSoftware

Profil działalności firmy / Company’s business: Tworzenie aplikacji

Lokalizacja / Company location: Warszawa, Bzowa 13 (9min od metra Wilanowska)

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

Liczba ofert pracy/ Job offers number – 3
Liczba ofert płatnych praktyk / Paid internships offers number - 1
Liczba ofert bezpłatnych praktyk / Unpaid internships offers number - 0

Branże i specjalności / Branches and specialities: B2B, B2C, aplikacje internetowe 
(SaS), aplikacje Facebook, aplikacjeNasza-Klasa

Terminy rekrutacji / Recruitment deadline – 30.03.2013

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

Tel. / telephone: 792 000 520
e-mail: miroslawa.slodowicz@truesoftware.pl
www.trueSoftware.pl

Dodatkowe informacje / Additional information

TrueSoftware jest dynamicznie rozwijającą się firma, która zajmuje się tworzeniem 
oprogramowania dla klientów z obszaru B2B oraz B2C.

Nasz zespół tworzą ludzie, ambitni, kreatywni, pozytywni, którzy cenią sobie pracę w 
miłej i przyjemnej atmosferze.

Naszymi klientami są m.in.GDF Suez, Inpost, MasterCard, MTV, Viva, Canon.

Obecnie do naszego zespołu poszukujemy programisty Java.
Jeśli chcesz się rozwijać, uczestniczyć w ciekawych projektach, mieć wpływ na ich 
kształt, pracować ze specjalistami, być członkiem fajnego zespołu, który tworzą 
ludzie z pasją, to gorąco zapraszam Cię do współpracy. Oferujemy atrakcyjne wyna-
grodzenie, jesteśmy elastyczni i otwarci na różne warianty współpracy. 
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Nazwa firmy / Company name:  Zunit Sp. z o.o.

Profil działalności firmy / Company’s business:
Rozwiązania software’owe dla branży finansowej

Lokalizacja / Company location: Warszawa

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

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

Branże i specjalności / Branches and specialities: 
Technologie sieciowe i finansowe C++

Terminy rekrutacji / Recruitment deadline – Trwa obecnie

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

Tel. / telephone: 22 405-84-86
e-mail: praca@zunit.com
www.minizet.pl

Dodatkowe informacje / Additional information

Firma Zunit jest twórcą innowacyjnego, opartego na nowym modelu biznesowym 
oprogramowania systemu mikropłatności. Celem firmy jest jego wprowadzenie i 
upowszechnienie na rynku polskim i międzynarodowym.
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