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Oto przewodnik  
dla Ciebie!

Przygotowaliśmy go z myślą o Tobie. Dlaczego? 
Ponieważ chcemy opowiedzieć Ci o Objectivity  
i zapewnić Cię, że to świetne miejsce pracy.  
My, jako firma, damy Ci moc atrakcji, inspiracji  
i dobrej atmosfery, podobnie jak miasto,  
w którym mieszkamy.
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Paulina
Business Travel Coordinator

KR AKÓW

Zastanawiasz się, 
co Cię czeka?
Właściwie same dobre rzeczy. Zatem, żeby nie  
trzymać Cię dłużej w niepewności, sprawdź,  
co dla Ciebie mamy:

6 000 zł netto dla pracowników 
relokujących się spoza województwa 
dolnośląskiego podzielone na dwie 
raty: 3 000 zł netto wypłacane 
z pierwszym wynagrodzeniem 
i kolejne 3 000 zł netto wypłacane 
z pierwszym wynagrodzeniem 
po przedłużeniu umowy na czas 
nieokreślony

agile’owe projekty realizowane 
głównie dla brytyjskich klientów

karta Multisport oraz grupy sportowe, 
jak siatkówka, koszykówka, bieganie

prywatna opieka medyczna oraz 
ubezpieczenie turystyczne dla Ciebie 
i Twojej rodziny lub partnera/rki

fundusz inwestycyjny, bo myślimy 
również o Twojej przyszłości

26 dni urlopu dla każdego pracownika

100% płatne L4 przez 33 dni w roku

w każdym miesiącu do wyboru 
kilkanaście szkoleń wewnętrznych

współpracę z ekspertami

0 dress code’u – u nas nosisz to, co 
lubisz

darmowe lekcje angielskiego  
w godzinach pracy i bonusy 
finansowe za progres językowy

po okresie próbnym podpisujemy  
z Tobą umowę na czas nieokreślony, 
abyś czuł się bezpieczniej

dobrą kawę
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Prawie  
zdecydowany?

Świetnie! Zobacz, co jeszcze robimy, abyś 

poczuł się komfortowo, a przeprowadzka

przebiegła szybko i sprawnie:

 ■ Rozmowę rekrutacyjną możemy przeprowadzić przez Skype’a lub zaprosić  
Cię do naszego biura, pokrywając koszty dojazdu.

 ■ Zapewnimy stały kontakt podczas przeprowadzki z osobą, która pomoże Ci 
w przypadku ewentualnych pytań.

 ■ Możemy skontaktować Cię z zaprzyjaźnioną agencją nieruchomości, która może 
pomóc Ci w znalezieniu mieszkania.

 ■ Z pomocą naszych kolegów i koleżanek znajdziesz najszybciej dobrego stolarza, 
dogodną miejscówkę na weekend, najlepszego ortopedę, sprawdzoną opiekunkę 
i wybierzesz najlepszy klimatyzator – serio! Działa u nas spora grupa wsparcia 
i wymiany dobrych specjalistów. 

 ■ Ułatwimy Ci poznanie nowych osób – możesz dołączyć do firmowych grup 
skupiających osoby o podobnych zainteresowaniach: gry planszowe, siatkówka, 
koszykówka oraz grup związanych z obszarem technologii.

 ■ Wręczamy mapę miasta z interesującymi miejscami polecanymi przez naszych 
pracowników, którzy stworzyli ją specjalnie dla Ciebie.
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A oto miejsca we Wrocławiu, które warto zobaczyć!

1. Ostrów Tumski – to punkt, od którego powinieneś zacząć poznawać Wrocław.  
Serce miasta ze wspaniałymi zabytkami i najbardziej klimatyczne miejsce na spacer.

2. Wyspa Słodowa – kultowe miejsce w centrum Wrocławia. Pójdziesz tam na koncert,  
a tuż po nim, siedząc na barce, wypijesz piwo ze znajomymi.

3. Hala Stulecia – miejsce najważniejszych wydarzeń kulturalnych z multimedialną 
fontanną. To tutaj odbyła się pierwsza edycja WROC#.

4. ZOO z Afrykarium – to unikatowy na skalę światową kompleks. Tu poczujesz się  
jak na Czarnym Lądzie, bez narażania się na pożarcie przez krokodyla.

5. Pasaż Pokoyhof – w pasażu możesz dobrze zjeść, a wieczorem przenieść się do 
tętniącego imprezami miejsca. Tu czas nie zwalnia, ciągle coś się dzieje. 

6. Park Południowy – najładniejszy Park we Wrocławiu – idealny na randkę, spacer  
z dzieckiem czy jogging. 

7. Stadion Miejski – to nasze wrocławskie Camp Nou, gdzie obejrzysz trzymające  
w napięciu mecze i posłuchasz koncertów największych gwiazd.  
Tu zorganizowaliśmy pozostałe 4 edycje WROC#.

8. Narodowe Forum Muzyki – muzyki Wratislavia Cantans, Jazztopad… – czy trzeba 
mówić więcej?

9. Sky Tower – jeden z symboli Wrocławia z tarasem widokowym usytuowanym 
najwyżej w Polsce.
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Konrad
Team Leader, Software Integration Engineer

NASZE KRASNALE
NIE ZIONĄ

OGNIEM

Czym jeszcze  
możemy 
Cię zaskoczyć?  ■ 50% obecnych pracowników przyszło do nas z rekomendacji naszych ludzi.

 ■ W 2018 roku zajęliśmy 2 miejsce z najlepszych miejsc pracy w kategorii organizacji 
zatrudniających powyżej 500 pracowników. W 2019 roku byliśmy tuż za podium, na  
4 miejscu. W Europie natomiast znaleźliśmy się w pierwszej trzydziestce! Tytuły to 
jedno, ale najbardziej cieszy nas to, że ludzie lubią u nas pracować. 

 ■ Struktura naszej firmy nie jest pionowa. Nie dzielimy ludzi na mniej i bardziej 
ważnych. Dbamy o atmosferę równości i wzajemnej pomocy. 

 ■ Nie uznajemy open space’ów ani ocen okresowych. Wolimy pokoje projektowe  
i comiesięczne „one-to-one”.

 ■ Mamy dla Ciebie „towar luksusowy” – miejsce parkingowe na Twój samochód, 
motocykl lub rower.

 ■ Chwilę wytchnienia złapiesz na fotelach masujących lub w relax roomie, przy 
Xboksie lub PlayStation. Warto wspomnieć, że rozgrywamy bardzo zacięte  
mecze w piłkarzyki.

 ■ Masz jeszcze inne pomysły, jak umilić czas w pracy? Wrzuć karteczkę do Idea  
Boxa, a my postaramy się spełnić Twoje marzenie.
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Paweł
Development Guild Master

WARSZAWSK A
SYRENA

CZY
WROCŁ AWSKIE

KR ASNALE

Dlaczego  
Objectivity?

Wszystko zaczęło się w UK w 1991 roku. Od tej  
pory „szyjemy” oprogramowanie dla zachodnich 
klientów. We Wrocławiu działamy od 2005 roku. 

Nasz założyciel, Rob Helle, kiedy zobaczył Wrocław po raz pierwszy, już wiedział,  
że tu zostaje. Liczymy, że z Tobą będzie podobnie. Rozwijamy się równie szybko jak 
Wrocław. W przeciągu ostatnich 4 lat nasza firma urosła niemal dwukrotnie i nic nie 
wskazuje na to, że staniemy w miejscu.

Zapraszamy na nasz pokład! Jeszcze nie jesteś pewien?
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Razem realizujemy ok. 120 projektów. Pracujemy 
z ok. 40 klientami – z dwoma rynkami: brytyjskim 
(ok. 85% projektów) i niemieckim (ok. 15%). 
Współpracujemy z klientami z różnych branż, 
np. nieruchomości, sieci handlowe, transport, 
alkoholowa czy finansowa i zdobywamy też nowych.

Opowiemy Ci o naszych projektach…

 ■ Klient z branży finansowej, obsługujący platformy inwestycyjne i plany emerytalne.
Klient należy do grupy największych towarzystw ubezpieczeń wzajemnych 
w Wielkiej Brytanii. Podstawę biznesu stanowi platforma inwestycyjna. Korzysta 
z niej ponad 2800 niezależnych doradców finansowych.

 ■ Klient z branży spożywczej, jedna z największych sieci hipermarketów w UK (FMCG).
Nasz klient z Wielkiej Brytanii, z którym współpracujemy od 2012 roku, specjalizuje 
się w sprzedaży dóbr FMCG, takich jak: artykuły spożywcze, gospodarcze i środki 
czystości. Nasza współpraca polega na utrzymaniu i rozwoju kluczowych dla 
funkcjonowania firmy systemów. Działają one w zróżnicowanym technologicznie 
środowisku, integrując się zarówno z rozwiązaniami typu mainframe, systemami 
opartymi o stos Microsoftu, jak i ekosystemem Oracle Retail.

 ■ Dostawca usług w branży nieruchomości. Razem z jednym z największych 
europejskich dostawców usług w branży nieruchomości „zaprojektowaliśmy 
i zbudowaliśmy” ekosystem IoT, który pomaga tworzyć nowoczesną i inteligentną 
przestrzeń biurową. Nasze zespoły techniczne wraz z zespołem UX, połączyły 
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Michał
IT Support Analyst

MICHAŁ

POZNAN
NIE DO

IA

czujniki IoT (czujniki zajętości i lokalizacji oraz inteligentne zamki) z nowoczesnymi 
rozwiązaniami w chmurze, aby poprawić doświadczenia najemców biur i uprościć  
ich codzienne zadania. Klient z branży IT, tworzący najpopularniejszy portal do 
obsługi nieruchomości.

 ■ Klient z branży IT, tworzący najpopularniejszy portal do obsługi nieruchomości. 
Z naszym niemieckim klientem pracujemy od 2013 roku. Każdego miesiąca 
na portalu do obsługi nieruchomości jest emitowanych ponad milion ogłoszeń. 
W codziennej pracy z klientem dostarczamy mu nowe funkcjonalności do jego 
platformy. Pracujemy w kulturze DevOps, korzystamy z Continuous Deployment 
i Feature Toggles. W ciągu godziny jesteśmy w stanie w pełni automatycznie 
dostarczyć zmiany w środowisku produkcyjnym z zachowaniem wszystkich 
wymaganych testów i przejść przez środowiska staging’owe.

 ■ Klient z branży sprzedażowej posiadający sieć sklepów odzieżowych. Klient 
związany z nami od 1998 roku. Główne pozytywy pracy z nim to duży wolumen 
danych, integracja i utrzymanie 4 centralnych systemów LIVE’owych. W pracy  
z klientem wykorzystujemy różne technologie, począwszy od Unify DB, przez  
.NET, Java, kończąc na aplikacjach mobilnych i hurtowni danych opierających się  
na MS stack’u.
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To jeszcze nie koniec 
o naszych projektach

Jakby tego było mało, w Objectivity masz możliwość 

zmiany projektu na każdym etapie. Nie ma żadnego 

wymogu, który „skazuje” Cię na pracę w jednym 

projekcie od początku do końca jego trwania.

Oto kilka przykładów ścieżek rozwoju naszych kolegów i koleżanek:

 ■ Marta, która przez kilka lat wspierała zespół komunikacji, aktualnie rozwija się  
na stanowisku Business Analyst. 

 ■ Piotr kilkuletnią rolę Software Engineera in Support zmienił na ścieżkę  
Junior Business Analyst.

 ■ Radek na początku był Junior Developerem, po ścieżce developerskiej 
Technical Architectem, a aktualnie pełni rolę Chapter Leader of Development 
Technical Architect.

 ■ Piotrek pełnił rolę .Net Developera, później również Team Leadera, aktualnie 
przygotowuje się do roli Technical Architecta.

 ■ Justyna zaczęła z nami pracować jako Asystentka, żeby stać się  
Quality Engineerem.

Oni wybrali taką drogę, a Ty jaki masz pomysł na siebie?
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Patryk
Chapter Leader, Test Manager

PATRYK

POZNAN
NIE DO

IA

Dlaczego Wrocław?
Wrocławia nie trzeba specjalnie reklamować.  
Jest piękny i klimatyczny, pełen atrakcji i przyjazny 
dla mieszkańców. Nie przez przypadek nazywany 
jest Polską Doliną Krzemową, bowiem jest najlepiej  
rozwijającym się miastem branży IT w Polsce.

W 2016 roku został Europejską Stolicą Kultury. Jak podają najnowsze sondaże, Wrocław 
jest w czołówce najczęściej wybieranych miast do relokacji. Wrocław to miasto spotkań 
– lokalna społeczność IT działa tu bardzo aktywnie. 

Jako Objectivity zorganizowaliśmy już 5 edycji konferencji WROC#. Naszą inicjatywą 
jest też zJava, wspieramy Data Community. Organizujemy również spotkania 
społeczności innych ról, np. Business Analyst Meetup, PM in Agile. Jeżeli chcesz poznać 
opinie pracowników Objectivity, którzy przeprowadzili się do nas z drugiego końca 
Polski i absolutnie nie żałują tej decyzji, skontaktujemy Cię z nimi.



People and Culture Guild  |  Jeśli miasto, to Wrocław. Jeśli praca, to Objectivity

ZURYCH

BRNO DUBLIN
Maciek

Senior Automation Quality Engineer 

Ola
Team Leader, Business Travel Coordinator

Bartek
Team Leader, Rapid Application Engineer

Ola z Brna, Paulina i Konrad z Krakowa, Krzysiek z Gliwic, Grzesiek z Zielonej Góry, Bartek z Zurychu,  
Paweł z Warszawy, Maciek z Dublina oraz Patryk, Maciek i Michał z Poznania już zdecydowali,  
że Wrocław jest miejscem, w którym chcą zostać na dłużej.

Teraz czekamy 
na Ciebie!
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