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SEMINARIUM - 24 października 2011 r.
Program seminarium targowego 10:00 – 16:00

Gmach Elektroniki Audytorium Centralne,  1 piętro

10:05 – 10:20 - National Instruments - Employe your imagination - Barna Dobai
10:25 – 10:40 - Impact Clean Power Technology. Nowoczesne technologie baterii 
oraz napędów do samochodów elektrycznych - Bartłomiej Kras
10:45 – 11:00 -  Netezza - z prędkością myśli - Jakub Skuratowicz, Sales Engineer 
for Netezza, IBM Polska
11:05 – 11:20- Coaching w praktyce - In4mates – Krzysztof Walasek
11:25 – 11:40 - Co Jeronimo Martins Dystrybucja (Biedronka) ma do 
zaoferowania studentom? - Kinga Gałęcka
11:45 – 12:00 - Nowoczesne metodyki wytwarzania oprogramowania z perspektywy 
programisty - Bartosz Kiepuszewski Business Management Software Sp. z o.o.
12:05 – 12:20 - Nokia Siemens Networks - Challenges and Opportunities for 
Students, Graduates and Experienced Candidates - Grzegorz Kwiatkowski
12:25 – 12 :40 – IMPAQ - Complexity Made Simple for You – Tomasz Mordel
12:45 – 13:00 - Why we are the best in mobile applications – prezentacja firmy 
Mobica Ltd - Radosław Dumański 
13:05 – 13:20 - Programy praktyk i staży w Goldman Sachs - Joanna Obstoj  
13:25 – 13:40 – Międzynarodowe wyzwania w IT Competency Center  
-  Grupa Danone - Wojciech Łącz
13:45 – 14:00 - My Internship at Barclays Capital - Konrad Kompa
14:05 – 14:20 - FDM  dla Absolwentów - międzynarodowa kariera w IT  
– Kasia Wojciechowska
14:25 – 14:40 -  Samsung Poland R&D Center jako doskonały pracodawca - 
Magdalena Rudawska
14:45 – 15:00 - QBS  Wyzwania, Innowacje, Dynamika - Jan Kubań 
15:05 – 15:20 – Zalety długofalowej współpracy z firmą rekrutacyjną  
– HAYS - Michał Kapinos i Krzysztof Andrian
15:25 – 15:40 – Outsourcing - Twoja szansa by pracować u liderów branży - Team 
Connect Sp. z o.o. -  Aleksander Banach
15:45 – 16:00 - Metodyki i wzorce projektowe - najlepsze praktyki a 
rzeczywistość. Sieć reklamowa Adkontekst, NetSprint.pl. - Marcin Górski 
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Nazwa firmy / Company name:  Accenture Sp. z o.o. 

Profil działalności firmy / Company’s business: 
Konsulting/Outsourcing/Technology

Lokalizacja / Company location: Warszawa

Liczba pracowników Polska / Employees number in Poland – 1 200 
Liczba pracowników inne kraje / Employees number in other countries - 233 000

Branże i specjalności / Branches and specialities: 
Doradztwo biznesowe, Integracja Systemów Informatycznych, Outsourcing, 

Liczba ofert pracy/ Job offers number – min. 200
Liczba ofert płatnych praktyk / Paid internships offers number – min. 50 
Liczba ofert bezpłatnych praktyk / Unpaid internships offers number – n/a 

Branże i specjalności / Branches and specialities:
Konsulting/Outsourcing/Technology

Terminy rekrutacji / Recruitment deadline - 

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

Tel. / telephone: m 22 4640000
e-mail:careers@accenture.com
www.kariera.accenture.com

Dodatkowe informacje / Additional information
Accenture jest globalną firmą świadczącą usługi z zakresu konsultingu, nowocze-
snych technologii i outsourcingu. Ponad 223 tys. pracowników Accenture świadczy 
usługi swoim klientom z ponad 120 krajów świata. Łącząc niezrównane doświad-
czenie, doskonałą znajomość wszystkich branż i funkcji biznesowych oraz rozległą 
wiedzę 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 2010 roku, 
Accenture osiągnęło przychody netto sięgające 21,6 miliarda dolarów. 
Zapraszamy na:            kariera.accenture.com!
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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, 
zaliczanej do grona największych dostawców systemów informatycznych na świecie. 
Ponad 500 osobowy zespół AMG.net wspiera swoich klientów w całym procesie 
realizacji nowych rozwiązań: od określenia strategii, poprzez definicję procesów 
biznesowych, budowę rozwiązania i jego integrację z dotychczasową infrastrukturą, 
aż po zapewnienie jego utrzymania i dalszy rozwój.

Lokalizacja / Company location: 
Warszawa Sienna Center, ul. Żelazna 28/30

Liczba pracowników Polska / Employees number in Poland -  500 
Liczba pracowników inne kraje / Employees number in other countries – 8000

Liczba ofert pracy/ Job offers number - 40
Liczba ofert płatnych praktyk / Paid internships offers number - 21
Liczba ofert bezpłatnych praktyk / Unpaid internships offers number - 0

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

Terminy rekrutacji / Recruitment deadline – Cały rok

Kontakt (osoba, dział) / Contact (person, department):
Aldona Jałoszyńska, Senior HR Consultant & HR Recruitment

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



7

VIII Targi Pracy i Praktyk dla Elektroników i Informatyków                            WEiTI PW

Nazwa firmy / Company name: Grupa Aviva 

Profil działalności firmy / Company’s business: 
Grupa Aviva w Polsce (dawniej Commercial Union) działa od 1992 roku i należy do 
największych instytucji finansowych w naszym kraju. Obsługuje 
3,5 miliona klientów i zarządza aktywami o wartości blisko 70 miliardów zł. Klu-
czowym obszarem działalności grupy są indywidualne ubezpieczenia na życie i 
długoterminowe inwestycje. Aviva oferuje również grupowe ubezpieczenia na życie, 
ubezpieczenia majątkowe dla klientów indywidualnych i firm, fundusze inwestycyj-
ne oraz ubezpieczenia zdrowotne. Ciekawą ofertą dla klientów indywidualnych jest 
pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych, sprzedawanych w systemie direct, czyli przez 
telefon i internet. Przez internet można również kupić krótkoterminowe ubezpiecze-
nie turystyczne „W podróży”. 

Lokalizacja / Company location: 
Warszawa, ul. Domaniewska 44

Liczba pracowników Polska / Employees number in Poland -  1500
Liczba pracowników inne kraje / Employees number in other countries – 36100 

Liczba ofert pracy/ Job offers number - 30
Liczba ofert płatnych praktyk / Paid internships offers number  
- Program praktyk wakacyjnych, ok. 10
Liczba ofert bezpłatnych praktyk / Unpaid internships offers number 

Branże i specjalności / Branches and specialities: 
Prowadzimy stale rekrutacje do różnych obszarów organizacji   
m .in IT, Aktuariatu, Finansów,  Obsługi Klienta, Likwidacji Szkód.

Terminy rekrutacji / Recruitment deadline – stale

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

Tel. / telephone: 
e-mail: marta.mikulska@aviva.pl
www.aviva.pl.
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Nazwa firmy / Company name: Barclays Capital

Profil działalności firmy / Company’s business: 
Barclays Capital is a fast-growing global investment bank. Founded just 14 years ago, we have 
offices in 30 countries and employ 25,000 people. Our Technology division works in partner-
ship with all areas of the bank, creating and maintaining powerful trading, analytical, ope-
rations and reporting systems. Our interns work in Application Development or Production 
Support teams and receive business and technical training. We are seeking the best students of 
computer science, IT and engineering for internship opportunities in London in June 2012.

Lokalizacja / Company location: London 

Liczba pracowników Polska / Employees number in Poland -  0
Liczba pracowników inne kraje / Employees number in other countries – 25000 

Liczba ofert pracy/ Job offers number - 70 (competitive salary paid)
Liczba ofert płatnych praktyk / Paid internships offers number  5
Liczba ofert bezpłatnych praktyk / Unpaid internships offers number - 0 

Branże i specjalności / Branches and specialities: 
Application Development and Production Support

Terminy rekrutacji / Recruitment deadline – 
• If you graduate in 2012 or 2013, you should apply for our 2012 Summer Internship. The applica-
tion deadline is 31st December 2011 but please apply early before we are full! 
• If you graduate in 2014, you should apply for our 2012 Spring Programme (1 week). The 
application deadline is 31st January 2012.
Kontakt (osoba, dział) / Contact London Campus Recruitment Team

Tel. / telephone: 22 824 14 25
campus.recruitment@barclayscapital.com
www.barcap.com/seeyourself 

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: Business Management Software Sp. z o.o.  

Profil działalności firmy / Company’s business: 
Business Management Software Sp. z o.o. to firma o wypracowanej pozycji na rynku. 
Nasze systemy to kompleksowe, wykonane w nowoczesnych technologiach rozwią-
zania dla branży bankowo-finansowej. Budowane przez nas rozwiązania znajdują 
zastosowanie nie tylko w Polsce, ale również w innych krajach europejskich.

Lokalizacja / Company location: Warszawa, Warsaw

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

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

Branże i specjalności / Branches and specialities: 
Programista Java EE, Programista C# / Microsoft Visual Studio .NET

Terminy rekrutacji / Recruitment deadline – 31.10.2011

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

Tel. / telephone: 22 824 14 25
e-mail: rekrutacja@bms.com.pl
www.bms.com.pl

Dodatkowe informacje / Additional information

Ze swej strony oferujemy:
• pracę w dynamicznym zespole z wykorzystaniem nowych technologii i nowocze-
snych metodyk budowy oprogramowania 
• możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego i uczenia się od ekspertów
• atrakcyjne wynagrodzenie stosowne do osiąganych wyników 
• bezpłatną opiekę medyczną 
• bezpłatne doskonalenie języka angielskiego
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Nazwa firmy / 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 -  80
Liczba pracowników inne kraje / Employees number in other countries – 180

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

Branże i specjalności / Branches and specialities: 
IT, Bankowość elektroniczna

Terminy rekrutacji / Recruitment deadline – cały rok

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

Tel. / telephone: + 48 22 33 22 121
e-mail: biuro@coconet.pl
www.coconet.pl

Dodatkowe informacje / Additional information

CoCoNet is a market-leading provider of tailored software solutions for banks, 
corporations 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 80 people focused on 
building new products and providing internally technical expertise.
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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. Polska / Employees number in Poland -  80
Liczba pracowników inne kraje / Employees number in other countries – 180

Liczba pracowników Polska / Employees number in Poland - 40
Liczba pracowników inne kraje / Employees number in other countries - 0

Branże i specjalności / Branches and specialities: IT, pamięci masowe

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

Terminy rekrutacji / Recruitment deadline – koniec roku 2011

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, to firma IT, która realizuje projekty dla firm oraz instytucji z zakresu: 
zabezpieczenia danych, archiwizacji, ILM/DLM, konsolidacji, wirtualizacji, disaster 
recovery itp. Na swoim koncie mamy ponad 100 wdrożeń projektów EDM w naj-
większych firmach w Polsce. Comtegra współpracuje ze światową czołówką dostaw-
ców rozwiązań informatycznych: Vmware, Symantec, EMC, NetApp, Quantum, HP, 
IBM, Cisco, Citrix i wieloma innymi.
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Nazwa firmy / Company name: CPL Jobs Sp. z o.o.  

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

Lokalizacja / Company location: Warszawa, Wrocław

Liczba pracowników Polska / Employees number in Poland -  
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: 
IT & Telecom, wszystkie branże

Terminy rekrutacji / Recruitment deadline – ciągła

Kontakt (osoba, dział) / Contact (person, department) Magdalena Leonczyńska

Tel. / telephone:  +48 22 488 65 18    +48 22 488 65 00
e-mail: magdalena.leonczynska@cpljobs.pl
www.cpljobs.pl

Dodatkowe informacje / Additional information

VIII Targi Pracy i Praktyk dla Elektroników i Informatyków                            WEiTI PW
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Nazwa firmy: Cyfrowy Polsat S.A.

Profil działalności firmy
Cyfrowy Polsat to wiodąca grupa medialna w Polsce, którą tworzą spółki Cyfrowy Polsat 
– największa w Polsce i czwarta co do wielkości w Europie platforma satelitarna – oraz 
Telewizja Polsat – najstarszy nadawca komercyjny oferujący 13 popularnych kanałów 
telewizyjnych, generujących oglądalność na poziomie ok. 20%. Platforma Cyfrowy Polsat 
posiada ponad 3,5 miliona abonentów usługi telewizyjnej. Zapewnia dostęp do ponad 90 
kanałów polskojęzycznych, w tym do 21 kanałów HD. Wszyscy użytkownicy platformy 
mają do dyspozycji usługę PPV/VOD Domowa Wypożyczalnia Filmowa. Platforma 
posiada własną fabrykę dekoderów. Od września 2008 r. świadczy usługi telefonii komór-
kowej jako infrastrukturalny MVNO. Od lutego 2010 r. oferuje szerokopasmowy dostęp 
do Internetu w bezprzewodowej technologii HSPA+, a od 30 sierpnia 2011 r. - Internet 
mobilny w najnowocześniejszej technologii LTE. W czerwcu 2010 r. wprowadziła usługi 
zintegrowane, czyli telewizję, Internet i telefonię komórkową w ramach jednej umowy, 
opłaty abonamentowej i faktury. Od maja 2008 r. Cyfrowy Polsat jest notowany na Gieł-
dzie Papierów Wartościowych w Warszawie. 

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

Liczba pracowników Polska / Employees number in Poland - ok. 700
Liczba pracowników inne kraje / Employees number in other countries - 0

Branże i specjalności: IT/ Telekomunikacja

Oferowane możliwości zatrudnienia
Liczba oferowanych miejsc pracy – 10 
Liczba ofert płatnych praktyk / Paid internships offers number - 10
Liczba ofert bezpłatnych praktyk / Unpaid internships offers number - 0

Terminy rekrutacji/Recruitment deadline – w zależności od oferty

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

Tel. / telephone:
e-mail: rekrutacja@cyfrowypolsat.pl
www.cyfrowypolsat.pl
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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: e-point SA.

Profil działalności firmy / Company’s business: 
KIM JESTEŚMY?
Od ponad 14 lat specjalizujemy się w tworzeniu i utrzymaniu dedykowanych apli-
kacji internetowych dla międzynarodowych korporacji i polskich firm. Równocze-
śnie rozwijamy własne technologie i produkty, które pozwalają nam lepiej zaspoka-
jać potrzeby naszych klientów. Mówimy o sobie – „internet software house”, jako że 
architekci systemów, inżynierowie i programiści stanowią zdecydowaną większość 
naszego zespołu. Związani jesteśmy ze środowiskiem J2EE i możemy bez przesady 
powiedzieć że jesteśmy w nim ekspertami.
Inni mówią o nas – „agencja interaktywna”, ponieważ przywiązujemy ogromną 
wagę do interfejsu użytkownika i ergonomii tworzonych przez nas systemów oraz 
marketingowego czy biznesowego sukcesu przedsięwzięcia. Nasi Klienci traktują 
nas jak „partnera biznesowego” i współpracują z nami przez lata – niektórzy ponad 
10 lat. Staramy się dobrze zrozumieć model biznesu klienta, a następnie stworzyć 
system, który ten model wspiera i rozwija. Często są to systemy, które pełnią kry-
tyczną rolę w funkcjonowaniu naszych Klientów. 

Lokalizacja / Company location: e-point SA, ul. Filona 16, 02-658 Warszawa 

Liczba pracowników Polska / Employees number in Poland - 88
Liczba pracowników inne kraje / Employees number in other countries - 0

Liczba ofert pracy/ Job offers number - 
Aktualne oferty pracy dostępne na stronie www.e-point.pl

Kontakt (osoba, dział) / Contact (person, department):
praca@e-point.pl
www.e-point.pl
www.facebook.com/epointSA
www.youtube.com/epointsa 
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e-point SA. cd.

Dodatkowe informacje / Additional information
CO TWORZYMY?
- aplikacje dedykowane – w szczególności aplikacje intranetowe wspierające wybrane 
obszary działania firm (szkolenia, ewidencja zasobów, wsparcie HR, etc.),
- portale korporacyjne – zarówno internetowe jak i wewnętrzne rozwiązania pozwa-
lające na zarządzenie i publikację treści,
- systemy e-commerce – w tym sklepy internetowe, systemy sprzedaży i obsługi 
klientów i partnerów poprzez sieć

JAK PRACUJEMY?
Pracujemy głównie w trybie projektowym, nie koncentrujemy się na procedurach 
i sztywnych zasadach. Stwarzamy warunki do pracy dla ludzi o różnych zaintere-
sowaniach i umiejętnościach. Staramy się pozyskać i utrzymać najwyższe możliwe 
kompetencje techniczne. Jednocześnie naszą pozycję rynkową budujemy na dosko-
nałej znajomości klienta.
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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 1300 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
Teł. / 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-Iine, 
prosimy również o załączeniu cv oraz wykazu ocen ze wszystkich lat studiów. My 
dokładnie przeanalizujemy przez Ciebie dokumenty. Jeśli będziemy przekonani, 
że Twoje umiejętności są odpowiednie, zaprosimy Cię do udziału w dwóch testach 
- numerycznym oraz sprawdzającym Twoją znajomość języka angielskiego. Jeśli 
przejdziesz pomyślnie testy, zaprosimy Cię do udziału w rozmowach kwalifikacyj-
nych z dwiema osobami z działu, w którym ubiegasz się o pracę lub praktyki oraz z 
pracownikiem Działu Rekrutacji.
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Nazwa firmy: FDM Group

Profil działalności firmy IT Services

Dla Polskich absolwentów - międzynarodowa kariera w IT!
Graduate IT Careers – Across Europe
 
FDM Group is an international IT services provider with over 200 blue-chip clients worldwi-
de including:  HSBC, Virgin Media, BSkyB, Credit Suisse, RBS, British Airways, Detica, and 
Deutsche Bank. FDM Group will be recruiting 1000 graduates in 2011 and is the UK’s largest IT 
graduate employer. 
Our graduate programme covers Java and .NET Development, Application Support, Software 
Testing, Infrastructure Support and Project Management Office. This award-winning program-
me consists of approximately 12 weeks of skills development followed by 2 years employment, 
and is designed to provide both the practical and business skills required in today’s demanding 
workplace.
With offices in London, Brighton, Manchester, Zurich, Luxembourg, Frankfurt, New York and 
Hong Kong FDM can offer both UK and international graduate opportunities. For further infor-
mation on our programme visit www.fdmacademy.com 

Lokalizacja / Company location:  - London, Brighton, Manchester, Zurich, Luxembourg, 
Frankfurt, New York and Hong Kong

Liczba pracowników Polska / Employees number in Poland - 0
Liczba pracowników inne kraje / Employees number in other countries - 1200  

Liczba ofert pracy/ Job offers number - 227
Liczba ofert płatnych praktyk / Paid internships offers number - N/A
Liczba ofert bezpłatnych praktyk / Unpaid internships offers number - N/A

Branże i specjalności / Branches and specialities:
Java Developer, .Net Developer, Test Analyst, Project Analyst, Infrastructure Support Ana-
lyst, Application Support Analyst
Sector : Banking, Media, System Integrators, Retail

Terminy rekrutacji/Recruitment deadline – All throughout the year
Contact: Kasia Wojciechowska
Account Executive kasia@fdmgroup.com

Phone: 0207 256 3573,     07817 504 123
FDM Group
55 King William Street,   London, EC4R 9AD
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FDM Group cd.

www.fdmgroup.com   www.fdmacademy.com

Dodatkowe informacje / Additional information
Launch your IT career with the 11th fastest growing company in Europe, FDM 
Group. 

Join our Academy in the UK or Germany and get free full training (approximately 
12 weeks) in either Java or .Net Development, Test Analysis, Infrastructure Analysis, 
Application Support or Project Analysis.
 
Once completed you will then spend 2 years (minimum) employment, working with 
some of the largest companies in the world as a professional FDM IT Consultant, 
on a competitive salary with fantastic career prospects and the opportunity to work 
across Europe, in exciting industries such as finance, retail, media, technology and 
many others.
 
To apply you must have an IT or related degree or experience. You must also be flu-
ent in both Polish and English. The ability to speak German would also be conside-
red highly beneficial.
 
Please send your CV to apply@fdmacademy.com 
 
Find out more at www.fdmacademy.com 
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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 Complian-
ce, Global Investment Research, Human Capital Management, Internal Audit, Legal, 
Investment Banking, Investment Management, Merchant Banking, Operations, Securi-
ties, 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 substantial and diversified client base that 
includes corporations, financial institutions, governments and high-net-worth indivi-
duals. 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 TP 

Profil działalności firmy / Company’s business: telekomunikacja

Lokalizacja / Company location: 00-105 Warszawa, ul. Twarda 18

Liczba pracowników Polska / Employees number in Poland – ok. 24 tys.
Liczba pracowników inne kraje / Employees number in other countries -

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  
– nie oferujemy

Branże i specjalności / Branches and specialities: sprzedaż, obsługa klienta, IT

Terminy rekrutacji / Recruitment deadline –

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

Tel. / telephone:
e-mail: praktyki.oferty@telekomunikacja.pl; oferta.pracy@telekomunikacja.pl;
job@orange.pl
www.tp.pl; www.orange.pl

Dodatkowe informacje / Additional information
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Nazwa firmy / Company name:  HAYS Poland

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

Lokalizacja / Company location: Warszawa

Liczba pracowników Polska / Employees number in Poland - 120
Liczba pracowników inne kraje / Employees number in other countries - 7068

Liczba ofert pracy/ Job offers number – ponad 800
Liczba ofert płatnych praktyk / Paid internships offers number - 
Liczba ofert bezpłatnych praktyk / Unpaid internships offers number - 20

Branże i specjalności / Branches and specialities:
Accountancy & Finance
Construction & Property
IT & Telecoms
IT Contracting
Manufacturing & Engineering
Office Support
Life Sciences 
Sales & Marketing 
Executive
Business Services
Temporary Recruitment

Terminy rekrutacji / Recruitment deadline – działamy na zasadzie success fee

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

Tel. / telephone: +48 666 171 728
e-mail: mkrakowczyk@hays.pl
www.hays.pl 

Dodatkowe informacje / Additional information:
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Nazwa firmy: / Company name:  IBM Polska 

Profil działalności firmy / Company’s business: Global IT Services 

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

Liczba pracowników Polska / Employees number in Poland - 2500
Liczba pracowników inne kraje / Employees number in other countries -  
ponad 400 000.  

Branże i specjalności / Branches and specialities: 
IBM Polska Sp. z o.o. operates in Poland since 1991. We are headquartered in Warsaw, 
with branches in Katowice, Poznań, Wrocław and Cracow, and provide a full offer of 
consulting services and products to build infrastructure for large enterprises, public 
administration and medium-sized companies and help them solve some of their most-
challenging problems. 
Business consulting is provided by the IBM Global Business Services unit. IT in-
frastructure development and optimization services are covered by the IBM Global 
Technology Services unit. Software solutions are delivered by IBM Software Group. 
IBM Sales and Distribution develops, integrates, sells and distributes IBM’s wide 
array of products and services. We are also a leading hardware provider- the IBM 
Systems and Technology Group’s offer comprises a wide range of solutions for both 
small enterprises, as well as for large companies. Not to mention that IBM also ranks 
first in the Polish server market.

Terminy rekrutacji / Recruitment deadline – 31 października 2011

Kontakt (osoba, dział) / Contact (person, department): Agnieszka Bahrynowska
Tel. / telephone: 22-366-3047
e-mail:agnieszka.bahrynowska@pl.ibm.com
http://www-05.ibm.com/employment/pl/

Dodatkowe informacje / Additional information:
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Nazwa firmy: / Company name:  Impact Clean Power Technology S.A.

Profil działalności firmy / Company’s business: 
Impact Clean Power Technology S.A.is a dedicated engineering company focused on 
design and development of Battery Packs, electronics and drivetrain technologies for 
Electric Vehicles.We provide solutions for Electric Motorsport, Hybrid Vehicles, EVs and 
Aeronautics. 
Impact Clean Power Technology S.A. is a unique and rewarding place to work, whether 
you are just starting out or wish to advance and develop your professional career.
We believe that everyone has the potential for development. You will be actively enco-
uraged to acquire skills and knowledge in very advanced technologies of electric vehicles 
drivetrain, battery and embedded microprocessor systems . This benefits both the indivi-
dual and the company and will enable you to meet new challenges and will help Impact 
to remain leading company on this field.
Lokalizacja / Company location: Pruszków

Liczba pracowników Polska / Employees number in Poland - 21
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 - 2
Liczba ofert bezpłatnych praktyk / Unpaid internships offers number -6

Branże i specjalności / Branches and specialties:
System Integration Engineer
Embedded Software Engineer
Mechanical Engineer 

Terminy rekrutacji / Recruitment deadline - 
November/December
Kontakt (osoba, dział) / Contact (person, department):
Bartłomiej Kras (CTO)
Tel. / telephone: )- 501164234
e-mail:info@imotive.pl
www.imotive.pl

Dodatkowe informacje / Additional information
Fluent English, availability, strong personality
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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 funda-
mentem zarządzania, a jednocześnie czynnikiem wpływającym bezpośrednio na ich 
konkurencyjność. Oferuje doradztwo i wykonawstwo w zakresie oprogramowania 
aplikacyjnego na zamówienie, portali, hurtowni danych oraz systemów raportowa-
nia 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 150 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: ponad 150
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 płatnych praktyk/Paid internships offers number - w zależności od potrzeb
Liczba 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 trwa cały rok.

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

Tel. / telephone: +48 22 31 46 100
e-mail: praca@impaqgroup.com
www:  http://www.impaqgroup.com
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Nazwa firmy: / Company name:  in4mates sp.z o.o. sp.k.

Profil działalności firmy / Company’s business:  
doradztwo i usługi IT/  consulting services and IT solutions 

Lokalizacja / Company location:  ul. Schulza 14, Warszawa

Liczba pracowników Polska / Employees number in Poland - 20
Liczba pracowników inne kraje / Employees number in other countries -  

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

Branże i specjalności / Branches and specialities: IT: development i consulting

Terminy rekrutacji / Recruitment deadline  
– październik, listopad 2011/October, November 2011

Kontakt (osoba, dział) / Contact (person, department):  
Olga Kosik, Head Office Manager

Tel. / telephone: 535 566 998
e-mail: olga.kosik@in4mates.com
www.in4mates.com

Dodatkowe informacje / Additional information
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Nazwa firmy / Company name: Infovide-Matrix S.A.

Profil działalności firmy / Company’s business: 
Infovide-Matrix jest wiodącym dostawcą usług doradczych i rozwiązań IT w Polsce. 
Dzięki połączeniu doświadczenia oraz wiedzy ekspertów branżowych i technologicz-
nych, wspieramy największe przedsiębiorstwa i instytucje publiczne w przeprowa-
dzaniu złożonych zmian i transformacji przynoszących wartość biznesową.

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

Liczba pracowników Polska / Employees number in Poland - 700
Liczba pracowników inne kraje / Employees number in other countries - 700

Branże i specjalności / Branches and specialities:
Dostawca usług doradczych i rozwiązań IT dla firm z sektorów Telekomunikacji, Banko-
wości i Ubezpieczeń, Przemysłu i Energetyki oraz instytucji Administracji Publicznej.

Liczba ofert pracy/ Job offers number - 30
Liczba ofert płatnych praktyk / Paid internships offers number - 30
Liczba ofert bezpłatnych praktyk / Unpaid internships offers number – do ustalenia

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

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

Tel. / telephone: (22) 440 25 00
e-mail: rekrutacja@ivmx.pl
www.ivmx.pl

do którego są poszukiwane osoby.
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Infovide-Matrix S.A. cd

Dodatkowe informacje / Additional information:
Infovide-Matrix to miejsce, w którym możesz szybko i aktywnie rozpocząć i rozwinąć 
swoją karierę zawodową. Liczymy na twoje zdolności analityczne i programistyczne, 
skuteczność i zaangażowanie. W zamian oferujemy pracę w gronie świetnie wykwalifiko-
wanych specjalistów, atrakcyjne szkolenia i realizację projektów dla kluczowych klientów  
na rynku polskim. Dzięki temu zbudujesz wyjątkowe doświadczenie zawodowe  
w jednym z działów naszej firmy.
 
Niezależnie od tego, czy jesteś absolwentem, czy studentem, który nie jest w pełni dyspo-
zycyjny, mamy propozycje, które spełnią Twoje oczekiwania. 
 
Jeśli studiujesz na kierunku technicznym takim jak Informatyka, Matematyka, Fizyka, 
Elektronika , interesujesz się najnowszymi technologiami oraz planujesz rozwój kompe-
tencji związanych z informatyką, zapraszamy do nas.
 
Najczęściej poszukujemy osób na stanowiska związane z:
• programowaniem bazy Oracle
• programowaniem baz danych/Unix
• programowaniem Java/JEE
• programowanie C++
• testowaniem oprogramowania
• analizą biznesową lub systemową
• monitorowaniem aplikacji
Zatrudniamy na pełny etat lub na część etatu, w zależności od konkretnego projektu
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Nazwa firmy / Company name:  IT Competency Center (Grupa Danone)

Profil działalności firmy / Company’s business: Zeitarbeit / 
Organizacja zarządzająca infrastrukturą informatyczną dla spółek Grupy Danone z Euro-
py, Bliskiego Wschodu i Afryki. Oferujemy międzynarodowe wyzwania IT w obszarze:
• Rozwiązań mobilnych
• Globalnego zarządzania serwerami i pamięciami masowymi
• Utrzymania i rozwijania sieci LAN/WAN
• Zarządzania systemami pocztowymi
• Bezpieczeństwa danych i przepływu informacji
• Rozwoju i standaryzacji platform klienckich. 

Lokalizacja / Company location: Warszawa, ul. Redutowa 9/23 (Wola)

Liczba pracowników Polska / Employees number in Poland – 20

Branże i specjalności / Branches and specialities: IT

Liczba ofert pracy/ Job offers number – 
Liczba ofert płatnych praktyk / Paid internships offers number - 
W zależności od potrzeb biznesowych.

Terminy rekrutacji / Recruitment deadline - 
Program Praktyk Letnich – aplikacje online w okresie 1 marca - 15 kwietnia ; 
Program Rozwoju Talentów – aplikacjie online przez cały rok, w odpowiedzi na 
ogłoszenia rekrutacyjne

Tel. / telephone: (22) 860 08 200
e-mail: kontakt@pracawdanone.pl
www.PracawDanone.pl
www.facebook.com/PracawDanone

Dodatkowe informacje / Additional information:

Odwiedź nasze biuro i dowiedz się więcej o IT Competency Center EMEA podczas 
warsztatu z cyklu „Biznes w Praktyce”, na który zapraszamy w piątek, 18 listopada. 
Szczegóły oraz formularz aplikacyjny on-line dostępne na www.PracawDanone.pl i 
na Facebooku!
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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 konsultingowo-wdrożeniowa, działająca od 2002 roku. 
Jesteśmy intensywnie rozwijającą się firmą, dzięki czemu możemy zapewnić Kontra-
hentom najwyższą jakość świadczonych usług, a naszym Pracownikom – możliwość 
pracy u Liderów polskiej gospodarki.
Zaaplikuj do nas – możesz tylko zyskać !!

IT CONNECT zapewnia swoim Pracownikom:
- ciekawą, nieszablonową pracę
- satysfakcjonujące warunki finansowe
- szkolenia wewnętrzne
- możliwość awansu i rozwoju zawodowego
Praca u nas to przygoda podążania tam gdzie znajdują się możliwości, tam gdzie 
będziesz realizował swoje marzenia!

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

Liczba pracowników Polska / Employees number in Poland - 302
Liczba pracowników inne kraje / Employees number in other countries - 0

Liczba ofert pracy/ Job offers number – ok. 30
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:  
Informatyka, Outsourcing, Telekomunikacja

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

Dodatkowe informacje / Additional information
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Nazwa firmy / Company name:  Jeronimo Martins Dystrybucja S.A.

Profil działalności firmy / Company’s business: 
Jeronimo Martins Dystrybucja S.A. należy do portugalskiej Grupy Jerónimo Mar-
tins. Z największą w Polsce siecią sklepów detalicznych Biedronka jesteśmy niekwe-
stionowanym liderem w handlu. Nasza sieć liczy obecnie 1745 sklepów, a wsparcie 
logistyczne i administracyjne zapewnia im 9 nowoczesnych Centrów Dystrybucyj-
nych i Biur Regionalnych. Zatrudniamy ponad 32 tys. pracowników, a każdego roku 
tworzymy setki nowych miejsc pracy. 

Lokalizacja / Company location: ul. Żniwna 5, 62-025 Kostrzyn
Biuro Główne: ul. Postępu 17 D, 02-676 Warszawa
Biura regionalne i centra dystrybucyjne: Koszalin, Grudziądz, Kostrzyn, Poznań, 
Mszczonów, Wyszków, Wojnicz, Ruda Śląska, Brzeg, Lubin

Liczba pracowników Polska / Employees number in Poland - 33 tysiące

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

Liczba ofert pracy/ Job offers number - 50 miesięcznie

Liczba ofert płatnych praktyk / Paid internships offers number - 50 (praktyki letnie)

Liczba ofert bezpłatnych praktyk / Unpaid internships offers number - 0

Branże i specjalności / Branches and specialities:
FMCG, handel, logistyka, IT, HR, finanse i wiele innych

Terminy rekrutacji / Recruitment deadline - cały rok

Kontakt (osoba, dział) / Contact (person, department): Kinga Gałęcka
Dział Rekrutacji
e-mail: rekrutacja@jmpolska.com
www: www.karierawjmd.pl
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Dodatkowe informacje / Additional information
Jesteśmy największym pracodawcą w sektorze firm prywatnych w Polsce. Zatrudnia-
my ponad 32 tysiące pracowników na terenie całego kraju. Tworzymy jeden zespół, 
choć pracujemy i zdobywamy doświadczenie na ok. 260 różnych stanowiskach.
Nasze wspólne cechy to profesjonalizm i entuzjazm, a także odwaga w podejmowa-
niu nowych wyzwań i dążenie do perfekcji. 

Codzienna praca każdego z nas przekuwana jest w sukces całej organizacji, wszystko 
po to, by efektywnie i z pasją realizować rosnące wymagania naszych Klientów. 
Dzięki dynamicznej ekspansji, co roku tworzymy kilkaset nowych miejsc pracy. 
Dokładamy wszelkich starań, aby oprócz zwiększania sprzedaży, dostarczania inno-
wacyjnych produktów, otwierania kolejnych sklepów, tworzyć jak najlepsze warunki 
pracy. 

Rekrutacje prowadzimy w wielu miejscach w Polsce. Ciekawą ofertę znajdą u nas 
osoby zainteresowane pracą w sklepach, w pionie operacyjnym (sprzedaż), w cen-
trach dystrybucyjnych, biurach regionalnych oraz centrali firmy. Od czerwca br. w 
Poznaniu działa Centrum Usług Wspólnych, którego zadaniem jest obsługa księgo-
wo-finansowa firmy. 

Niezależnie od miejsca, w którym mieszkasz, umiejętności i wiedzy – u nas znaj-
dziesz ciekawą propozycję i szansę na zdobycie nowych doświadczeń zawodowych. 
Wszystkie aktualne oferty pracy opublikowane są na naszej stronie www.karie-
rawjmd.pl 

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom studentów i absolwentów oraz uwzględniając 
dynamiczny rozwój naszej firmy, stworzyliśmy kilka propozycji, które na stałe wpisa-
ły się w nasz coroczny kalendarz rekrutacyjny. 
Dojrzewalnia Talentów – Program Management Trainee
Owocne Wakacje - Program Praktyk Letnich
Kierownik Rejonu – Program Rozwoju w Sprzedaży

VIII Targi Pracy i Praktyk dla Elektroników i Informatyków                            WEiTI PW



34

Nazwa firmy / Company name:  JR Holding AG

Profil działalności firmy / Company’s business: Zeitarbeit / Praca Tymczasowa

Lokalizacja / Company location: Ingolstadt, Niemcy

Liczba pracowników Polska / Employees number in Poland - 
Liczba pracowników inne kraje / Employees number in other countries – 2.000 

Branże i specjalności / Branches and specialities:
• Inzynieria
• Finanse
• Rzemieslnictwo
• IT + Telekomunikacja
• Branza techniczna
• Branza medyczna
• Transport i logistyka

Liczba ofert pracy/ Job offers number - 250
Liczba ofert płatnych praktyk / Paid internships offers number - 0
Liczba ofert bezpłatnych praktyk / Unpaid internships offers number - 0

Terminy rekrutacji / Recruitment deadline – do ustalenia

Kontakt (osoba, dział) / Contact (person, department): Roksana Jodkiewicz
Recruiting Ausland

Tel. / telephone: +49 151 182 319 00
e-mail: roksana.jodkiewicz@jr-ag.de
www.1A-staff.de
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JR Holding AG cd.

Dodatkowe informacje / Additional information:

JR Holding AG
JR Holding AG z siedzibą w Ingolstadt jako spółka administracyjna wspiera swoje 
spółki-córki w zakresie usług personalych. 
Dla naszych klientów opracowujemy dokładnie dopasowane rozwiązania i plany 
personalne, wspólnie definiujemy nasze potrzeby i cele. Bierzemy odpowiedzialność 
za przyszłość naszych pracowników świadczących uslugi  u naszych klientow. Wy-
kwalifikowany personel kontaktowy przez cały czas troszczy się o ich ścieżkę kariery 
i oferuje całościową opiekę. 
Jesteśmy serwisem partnerskim z jasnymi i krótkimi drogami komunikacji i roz-
winiętym systemem decyzyjnym. Kompetencje i personel kontaktowy są zawsze 
jasno zdefiniowane. Nasi specjaliści do spraw personalnych reprezentują długoletnie 
doświadczenie w branży, poza tym dysponujemy doskonale rozbudowaną siecią 
kontaktów. 

Jezeli jesteście w trakcie poszukiwań nowych wyzwań zawodowych odwiedźcie nasz 
portal:  www.1A-staff.de znajdziecie tu zawsze najświeższe i najciekawsze ogłoszenia 
dotyczace kariery i pracy.

Zawsze znajdziemy dla Państwa czas: 
Nasza wielka sieć umożliwi nam znalezienie posady idealnie dopasowanej do Pań-
stwa umiejętności. 
Rozwijamy się  -również Państwa kwalifikacje nie pozostaną w miejscu:
Skorzystajcie z naszych możliwości dalszego kształcenia.  
Nigdy nie zostawimy Państwa samych:
Nasi  wykwalifikowani i sympatyczni pracownicy wspomagać Was będą w każdej 
chwili. 
U nas znajdziecie to, czego daremnie szukaliście gdzie indziej:
Zapewniamy kompleksową opiekę i oferujemy niepospolite usługi.  
Państwa udział się opłaca: 
Państwa wynagrodzenie jest regulowane na podstawie taryfy BZA, do tego oferuje-
my dodatkowe świadczenia oraz ubezpieczenie.   
Patrzymy perspektywicznie: 
W czasie rozmów i szkoleń wspólnie definiujemy Wasze cele zawodowe i pomagamy 
w odnalezieniu drogi do ich realizacji. 
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KARIEROpomocni
 czyli… BIURO KARIER POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ

Bądź kreatorem własnej kariery! My Ci w tym pomożemy!
Za naszym pośrednictwem skorzystasz z bogatej bazy ofert pracy, praktyk i staży. 
W naszym biurze czeka na Ciebie doradca zawodowy, który pomoże Ci w sporządzeniu doku-
mentów aplikacyjnych oraz w przygotowaniu się do rozmowy kwalifikacyjnej. 
U nas uzyskasz informacje o realiach rynku pracy, o możliwościach i formach podnoszenia 
kwalifikacji zawodowych. Portal Biura Karier umożliwi Ci zaś śledzenie aktualności – wyda-
rzeń, konkursów, targów. Wszystko po to byś śmiało wydeptywał swoją ścieżkę kariery.
Podczas prezentacji firm organizowanych przez nas w ramach cyklu „Spotkanie z Pracodawcą”, 
będziesz miał okazję uzyskać informacje na temat specyfiki kultury organizacyjnej, stosowanych 
technologii, aktualnych rekrutacji, etc. W roku akademickim 2010/2011 gościli u nas reprezentanci 
między innymi takich firm jak: ABW, AdOcean, Contact Singapore, Halliburton, Johnson Controls 
International, Outbox, Pilkington,, Procter&Gamble, Saint-Gobain. Kolejne „SzP” już wkrótce.
Zapraszamy również do korzystania z „Pakietu specjalnego dla studentów”, realizowanego w 
ramach Programu Rozwojowego Politechniki Warszawskiej, współfinansowanego ze środków Unii 
Europejskiej, w ramach EFS. Dzięki niemu będziesz miał okazję, całkowicie za darmo, uczestniczyć 
w:
• warsztatach dotyczących, min. 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 

Nie pukaj, wchodź śmiało! 
Czekamy na Ciebie w pokoju numer 148 w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej.
Znajdziecie nas też na Facebook www.facebook.com/Biuro.Karier.PW

Pracodawco, czekamy także na Ciebie!
Za naszym pośrednictwem dotrzesz do najlepszych inżynierów w Polsce. Pomożemy Ci zorga-
nizować oraz wypromować spotkanie ze studentami i absolwentami. Nasz portal umożliwi Ci 
także umieszczenie ofert pracy/stażu/praktyk, a także wyłowienie interesujących kandydatów z 
bazy CV (opcja dostępna wkrótce).

Nie czekaj, odwiedź naszą stronę! www.bk.pw.edu.pl

Biuro Karier Politechniki Warszawskiej                       
Plac Politechniki 1, Gmach Główny pokój 148, 00-661 Warszawa

tel: 022 234 63 67, fax: 022 234 58 03
biurokarier@bk.pw.edu.pl
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Nazwa firmy / Company name: Microstrategy Poland Sp. z o.o.

Profil działalności firmy / Company’s business: 
Najlepsi w BI Od 1989 Microstrategy pomaga przedsiebiorstwom przekształcac dane 
operacyjne w u¿yteczne informacje. Nasza platforma Business Intelligence, Micro-
Strategy 8TM, oferuje firmom gotowe rozwiazania na wszystkie zapytania, dotyczace 
raportowania oraz zaawansowanych potrzeb analitycznych, a dodatkowo udostepnia 
u¿ytkownikom dane poprzez Internet, urzadzenia bezprzewodowe oraz komunika-
cyjne. Majac ponad 2800 zadowolonych klientów oraz ponad 500 technologicznych  
i wdro¿eniowych partnerów, MicroStrategy udowodniło, ¿e jest najlepszym i najpeł-
niejszym rozwiazaniem w dziedzinie BI.

Lokalizacja / Company location: Przyokopowa 31, 01-208 Warszawa

Liczba pracowników Polska / Employees number in Poland - 300
Liczba pracowników inne kraje / Employees number in other countries - 2500

Liczba ofert pracy/ Job offers number – 30
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, Konsulting

Terminy rekrutacji / Recruitment deadline – caly rok

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

Tel. / telephone: 
e-mail: CVemea@microstrategy.com
www.microstrategy.com
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Nazwa firmy / Company name: Mobica Limited Sp. z o.o. Oddział w Polsce

Profil działalności firmy / Company’s business: 
technologie mobilne

Lokalizacja / Company location: Warszawa, Łódź, Bydgoszcz

Liczba pracowników Polska / Employees number in Poland - 90

Branże i specjalności / Branches and specialities: 
IT/New Technologies/Electronics/Telecommunications

Liczba ofert pracy/ Job offers number – 10
Liczba ofert płatnych praktyk / Paid internships offers number – w zależności od 
potrzeb
Liczba ofert bezpłatnych praktyk / Unpaid internships offers number 
– w zależności od potrzeb

Terminy rekrutacji / Recruitment deadline – przez cały rok

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

Tel. / telephone: +48 22 852 28 92
e-mail: recruitment_pl@mobica.com
www.mobica.com

Dodatkowe informacje / Additional information

• Dostarczamy pełną obsługę rozwoju oprogramowania dla wiodących producentów 
telefonów komórkowych, rozwiązań mobilnych i operatów telekomunikacyjnych.
• Pracujemy na dominujących na rynku platformach mobilnych i systemach opera-
cyjnych
• Zapewniamy utrzymanie i wsparcie techniczne  zintegrowanych rozwiązań po-
czynając od oprogramowania embeded przez sterowniki urządzeń po innowacyjne 
oprogramowanie warstwy aplikacyjnej i interfejsu użytkownika 
• Prowadząc bardzo zróżnicowane projekty informatyczne umożliwiamy bardzo 
dynamiczny rozwój zawodowy
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Nazwa firmy/ Company name: National Instruments 

Profil działalności firmy / Company’s business: Automation & Measurement
National Instruments is a technology pioneer and industry leader in virtual instrumen-
tation, delivering today’s most advanced technologies for test, control, and design. For 
the past 34 years, engineers and scientists in hundreds of industries have used flexible, 
high-performance NI products to create reliable, user-defined systems. With graphical 
programming software and modular, open hardware, NI has redefined how engineers 
work throughout the entire product design cycle, resulting in reduced time to marketing 
and lower development costs.

Lokalizacja / Company location: headquarter in Austin, Texas, USA; 
Eastern European center in Budapest, Hungary

Liczba pracowników Polska / Employees number in Poland - 10 
Liczba pracowników inne kraje / Employees number in other countries  
– Hungarian center office: 50, Eastern Europe altogether: 80; worldwide: 5100. 

Branże i specjalności / Branches and specialities: NI has offices all around the world – 
sales and marketing offices, R&D offices, system engineering teams. In Eastern European 
region there are one center office (Hungary) and 3 branch offices (Poland, Czech Repu-
blic, Slovenia) which are focused on sales, marketing and engineering. Recently an R&D 
center has been opened in the Hungarian office.  

Terminy rekrutacji / Recruitment deadline  
– not definite (we are continuously looking for applicants)

Kontakt (osoba, dział) / Contact (person, department): 
Gyongyver Csuka, Operations Department

Tel. / telephone: + 36 23 448 902 / + 36 70 378 26 22
e-mail: gyongyver.csuka@ni.com
webpage: www. ni.com or www.ni.com/poland
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National Instruments cd. 

Dodatkowe informacje / Additional information:

We are looking for students and fresh graduates which studies/studied microelectronics, 
radio electronics, computer science, automation or communication systems. National 
Instruments is technological leader in high-tech computer based measurement and con-
trol, therefore we need engineers with deep knowledge from electronics who understand 
programming. The nature of work of application engineers, the position we try to fill now 
is solving engineering problems of our customers mostly in automated measurements, 
which involves mostly creating small examples in hardware programming. The tasks 
application engineers work on differ from simple measurement, trough hardware pro-
gramming of FPGA, high-speed control, to radio frequency communication and testing. 
In most cases, the work is customer support, but many times it is getting close to design. 
Because many times engineering tasks require to solve much more complex problems. 
National Instruments just opened System Engineering Center, into which we try to find 
more skilled engineers as well - now mostly with experiences in radio frequency systems.
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Nazwa firmy / Company name:  NEXIO MANAGEMENT 

Profil działalności firmy / Company’s business: 
Firma  doradczo-wdrożeniowa z branży IT
Usługi kierowane dla branży: telekomunikacyjnej, ubezpieczeniowej, media, banko-
wość 

Lokalizacja / Company location: Warszawa, Polska

Liczba pracowników Polska / Employees number in Poland – 45

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 -  1-2

Liczba ofert bezpłatnych praktyk / Unpaid internships offers number – 1-2

Branże i specjalności / Branches and specialities:  
telekomunikacja, bankowość, media, ubezpieczenia

Terminy rekrutacji / Recruitment deadline -  rekrutacje prowadzone wg bieżących 
potrzeb

Kontakt (osoba, dział) / Contact (person, department):
Anna Kowalczyk, HR i administracja

Tel. / telephone: 501-102-049
e-mail: anna.kowalczyk@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 jest światowym liderem wśród dostawców usług telekomuni-
kacyjnych, poszukującym innowacyjnych rozwiązań przy dużej dbałości o środowisko 
naturalne. Spółka dostarcza kompletny asortyment technologii dla infrastruktury 
sieci mobilnych, stacjonarnych i konwergentnych, jak również profesjonalne usługi z 
zakresu doradztwa, integracji systemów, wdrożeń, utrzymania i „Managed Services”. 
Nokia Siemens Networks jest jedną z największych firm w branży telekomunikacyjnej 
na świecie, dostarczających sprzęt, oprogramowanie oraz profesjonalne usługi.

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 65000

Liczba ofert pracy/ Job offers number – Ponad 150
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):
Recruitment Project Team

Tel. / telephone: n/d
e-mail: recruitment.wroclaw@nsn.com
www: www.nokiasiemensnetworks.com/jobsinpoland
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Nazwa firmy / Company name:  Oficyna Wydawnicza  
Politechniki Warszawskiej

Profil działalności firmy / Company’s business: Wydawnictwo

Lokalizacja / Company location: 00-644 Warszawa, ul. Polna 50

Branże i specjalności / Branches and specialities:

Terminy rekrutacji / Recruitment deadline - 

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

Tel. / telephone: 22 234-70-83
e-mail: oficyna@wpw.pw.edu.pl
www.wydawnictwopw.pl

Dodatkowe informacje / Additional information:
Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej publikuje co roku kilkadziesiąt 
tytułów podręczników, skryptów, monografii i prac naukowych, których autorami są 
pracownicy naukowi i wykładowcy Uczelni.
Podstawą naszej oferty wydawniczej są podręczniki i skrypty napisane z myślą  
o studentach 28 kierunków prowadzonych na Politechnice Warszawskiej. Zakres tema-
tyczny książek jest bardzo szeroki – od tradycyjnych nauk ścisłych i technicznych do 
optoelektroniki, nanotechnologii, biotechnologii i technologii medycznej, a także nauk 
humanistycznych i ekonomiczno społecznych.
Korzystając z wieloletniego doświadczenia oferujemy również klientom zewnętrznym 
profesjonalne usługi: wydawnicze, poligraficzne oraz drukarskie i introligatorskie. 
Naszym atutem są: szybka realizacja powierzonych prac oraz konkurencyjna cena.
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Nazwa firmy / Company name: Pentacomp Systemy Informatyczne S.A.

Profil działalności firmy / Company’s business: Serwis rekrutacyjny

Lokalizacja / Company location: Lektykarska 29, Warszawa

Liczba pracowników Polska / Employees number in Poland - 110
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 - 10

Branże i specjalności / Branches and specialities:
• Programista Java
• Programista Oracle
•  Programista hurtowni danych
• Analityk
• Tester 

Terminy rekrutacji / Recruitment deadline – od zaraz

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

rekrutacja@pentacomp.pl

Tel. / telephone: 22 639 32 32

e-mail: rekrutacja@pentacomp.pl

www.pentacomp.pl
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Nazwa firmy / Company name: Pracuj.pl

Profil działalności firmy / Company’s business: Serwis rekrutacyjny

Lokalizacja / Company location: Warszawa

Liczba pracowników Polska / Employees number in Poland - 250
Liczba pracowników inne kraje / Employees number in other countries - 50

Branże i specjalności / Branches and specialities: IT, Sprzedaż

Liczba ofert pracy/ Job offers number W zależności od zapotrzebowania
Liczba ofert płatnych praktyk / Paid internships offers number: 
W zależności od zapotrzebowania 
Liczba ofert bezpłatnych praktyk / Unpaid internships offers number Brak

Terminy rekrutacji / Recruitment deadline W zależności od zapotrzebowania

Kontakt (osoba, dział) / Contact (person, department): 
Jakub Sobczak, Dział Marketingu

Tel. / telephone: (22) 37 37 503
e-mail: jakub.sobczak@pracuj.pl
www.pracuj.pl

Dodatkowe informacje / Additional information: 
Aktualne oferty pracy znajdują się na stronie www.grupapracuj.pl
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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 -  4
Liczba ofert płatnych praktyk / Paid internships offers number - 10
Liczba ofert bezpłatnych praktyk / Unpaid internships offers number - 5

Terminy rekrutacji / Recruitment deadline 
Listopad – grudzień 2011

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.
Wydawnictwo WAB
Wydawnictwo Kurii Metropolitalnej „Gość Niedzielny” 
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
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Nazwa firmy / Company name:  PwC

Profil działalności firmy / Company’s business: Profesjonalne usługi doradcze

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

Liczba pracowników Polska / Employees number in Poland - ponad 1500
Liczba pracowników inne kraje / Employees number in other countries - 162 000 

Liczba ofert pracy/ Job offers number: Oferujemy ok. 200 miejsc pracy i praktyk 
dla studentów oraz absolwentów rocznie.
Liczba ofert płatnych praktyk / Paid internships offers number:  
Oferujemy ok. 200 miejsc pracy i praktyk dla studentów oraz absolwentów rocznie.

Liczba ofert bezpłatnych praktyk / Unpaid internships offers number: -

Branże i specjalności / Branches and specialities: 
Nasze specjalności to: audyt finansowy; audyt informatyczny; doradztwo podatkowe 
i prawne; doradztwo biznesowe: obsługa transakcji oraz konsulting (także w zakresie 
IT). Branże, dla których pracujemy to m.in. energetyka; technologia, komunikacja, 
media i rozrywka; sektor finansowy.

Terminy rekrutacji / Recruitment deadline 31 października, 31 marca

Kontakt (osoba, dział) / Contact (person, department): 
Zuzanna Rapkiewicz, dział Human Capital

Tel. / telephone: 22 523 40 00
e-mail: kariera@pl.pwc.com
www.pwc.com/kariera

Dodatkowe informacje / Additional information: 

Aktualne ogłoszenia rekrutacyjne wraz z formularzami zgłoszeniowymi on-line 
znajdują się na stronie internetowej 
www.pwc.com/kariera.
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Nazwa firmy / Company name: Samsung Poland R&D Center

Profil działalności firmy / Company’s business:  IT&T

Lokalizacja / Company location: 
ul. Wiśniowa 40, biuro B, 02-520 Warszawa
 
Liczba pracowników Polska / Employees number in Poland – 70+
Liczba pracowników inne kraje / Employees number in other countries – brak

Liczba ofert pracy/Job offers number: - 100
Liczba ofert płatnych praktyk/Paid internships offers number: 10
Liczba ofert bezpłatnych praktyk/Unpaid internships offers number: praktyki płatne

Branże i specjalności/Branches and specialities: IT&T

Terminy rekrutacji/Recruitment deadline: cały rok

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

Tel. / telephone: 600 099 652
e-mail: m.rudawska@samsung.com,   
www.rd.samsung.pl 

Dodatkowe informacje / Additional information
Warszawskie Samsung Poland R&D Center, to jedno z najszybciej rozwijających się placówek 
tego typu w Europie. W tym roku świętujemy 11- tą rocznicę powstania Centrum! Zaczynaliśmy 
od jednego działu, zajmującego się dekoderami telewizji cyfrowej (Home Network Solutions), ale 
szybko zyskaliśmy dobrą pozycję na rynku, wynikiem czego, było powstanie dwóch kolejnych 
działów:  Digital Television i Mobile Software Solutions (MSS). Aktualnie dział MSS podzielił się 
na dwie dywizje: Mobile Business Development oraz Mobile Solutions Development. Wszystkie 
działy wciąż dynamicznie się rozwijają, o czym świadczy aktywna rekrutacja, a ta przekłada się 
na coraz to ciekawsze projekty i wyzwania dla naszych zespołów. Od 11 lat na polskim rynku 
tworzymy i testujemy najwyższej klasy oprogramowanie dekoderów, telewizorów i telefonów 
komórkowych. Naszym pracownikom zapewniamy pełną wyzwań pracę z najnowszymi tech-
nologiami, możliwość rozwoju i co ostatnio szczególnie ważne, stabilne zatrudnienie. Jesteśmy 
dynamicznym zespołem, pracującym w nowoczesnej firmie. Ty też możesz do nas dołączyć!

W Polsce Samsung posiada trzy oddziały: Samsung Poland R&D Center W Warszawie i Pozna-
niu oraz oddział sprzedażowo-marketingowy, Samsung Electronics Polska Sp. z o. o. z siedzibą 
przy ul. Marynarskiej 15.



50

VIII Targi Pracy i Praktyk dla Elektroników i Informatyków                            WEiTI PW

Nazwa firmy / Company name: Sollers Consulting Sp. z o.o.

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

Lokalizacja / Company location: 
ul. Wiśniowa 40, biuro B, 02-520 Warszawa
 
Liczba pracowników Polska / Employees number in Poland – 70+
Liczba pracowników inne kraje / Employees number in other countries – brak

Liczba ofert pracy/Job offers number: - 4
Liczba ofert płatnych praktyk/Paid internships offers number: 1
Liczba ofert bezpłatnych praktyk/Unpaid internships offers number: 0

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: do 2011-11-30
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Sollers Consulting cd.

Kontakt (osoba, dział)/Contact (person, department): 
Paulina Górecka
Marta Żurakowska-Krzysztoń
(22) 542 42 10
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: Grupa TP
Profil działalności firmy / Company’s business: Farmacja, telekomunikacja

Lokalizacja / Company location: 00-105 Warszawa, ul. Twarda 18

Liczba pracowników Polska / Employees number in Poland – ok. 24 tys.
Liczba pracowników inne kraje / Employees number in other countries -

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 – nie oferu-
jemy

Branże i specjalności / Branches and specialities: sprzedaż, obsługa klienta, IT

Terminy rekrutacji / Recruitment deadline –

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

Tel. / telephone:
e-mail: praktyki.oferty@telekomunikacja.pl; 
oferta.pracy@telekomunikacja.pl;
job@orange.pl
www.tp.pl; www.orange.pl
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Nazwa firmy / Company name:  Universum / Kariera.pl

Profil działalności firmy / Company’s business: Research, Media, Consulting

Lokalizacja / Company location: Kraków 

UNIVERSUM jest liderem w dziedzinie employer branding, to zaufany partner 
ponad 1200 firm na całym świecie. Pomagamy pracodawcom zrozumieć, przycią-
gnąć i zatrzymać swych idealnych pracowników. Nasze coroczne badania – Student 
Survey i Professional Survey – dają nam bezkonkurencyjną możliwość przygotowa-
nia raportów t.j. Ideal Brand Report, Why Not Ideal Report, Target Group Report 
czy EB Topical Report. Nasze portfolio składa się łącznie z 160 publikacji. W Polsce 
są to magazyny Kariera oraz Universum Top 100 – Idealny Pracodawca. Publikacje 
pod szyldem „Kariera” oraz strona internetowa kariera.com.pl istnieją od 2003 roku. 
Przez blisko 8 lat „Kariera” ugruntowała pozycję i stała się cenionym źródłem infor-
macji dla ambitnych młodych ludzi na najlepszych uczelniach w kraju. 
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