
Citi 

Citi to znacznie więcej niż globalna firma świadcząca usługi finansowe. Jesteśmy 

motorem postępu obsługującym 200 milionów klientów w ponad 160 krajach. 

Wspieramy klientów indywidualnych, korporacyjnych, rządowych i instytucjonalnych. 

Nasi klienci wybierają nas ze względu na globalny zasięg, stabilną pozycję rynkową, 

relacje z klientami w danym kraju oraz zakres oferowanych rozwiązań. W Polsce 

działamy w ramach dwóch podmiotów prawnych Citibank Europe plc i Citi 

Handlowy.  

Citibank Europe to firma działająca na skalę międzynarodową, wspiera procesy 

biznesowe i technologiczne oddziałów Citigroup dla 90 krajów na całym świecie. 

Szukamy studentów studiów licencjackich lub magisterskich oraz absolwentów, którzy 

chcą zyskać profesjonalne doświadczenie i rozwinąć posiadane umiejętności poprzez 

udział w jednym z naszych programów: 

Studenci – studiujesz i chcesz zdobyć doświadczenie zawodowe? Skorzystaj  

z Programu Praktyk Letnich. Program rozpoczyna się w lipcu i trwa 2,5 miesiąca. 

Czekamy na aplikacje od marca, program skierowany do studentów po 2 roku 

studiów licencjackich lub magisterskich.  

Absolwenci - szukasz ambitnych projektów, możliwości sprawdzenia się w różnych 

działach i rolach, mentoringu oraz współpracy w międzynarodowym środowisku? 

Sprawdź nasze programy rozwojowe w następujących obszarach: 

• IT – wspiera infrastrukturę technologiczną Citi na całym świecie, zapewnia 

bezpieczeństwo transakcji oraz pracuje nad technologicznymi rozwiązaniami  

dla bankowości cyfrowej. 

• Operacje dla klientów instytucjonalnych – w świecie finansów, gdzie szybkość, 

dokładność i bezpieczeństwo są kluczowe dla klientów, działy operacyjne zapewniają 

pełne wsparcie na najwyższym poziomie.   

Oprócz powyższych programów oferujemy również stanowiska specjalistyczne. Bądź 

na bieżąco i zapisz się do naszego Newslettera, aby otrzymywać informacje  

o wydarzeniach i ofertach pracy w Citi - www.citi.me/2y6KaM6. 

 

 

Więcej informacji: www.karierawciti.pl 
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MicroStrategy 
 

MicroStrategy jest światowym liderem w zakresie analityki oraz mobilnego 

oprogramowania. Jako prekursor rozwiązań Business Intelligence w firmach, dostarcza 

innowacyjny software do raportowania, analiz oraz monitoringu. 

Naszą misją jest dostarczenie rozwiązań, które pomogą przetworzyć ogrom danych,  

w taki sposób, aby firmy mogły na ich podstawie podejmować najtrudniejsze decyzje 

biznesowe i wygrywać z konkurencją. Prężnie działamy w zakresie wsparcia 

technicznego i rozwoju naszej technologii. Zaangażowanie w podejmowane 

wyzwania to nasza codzienność! 

 

 

 

Więcej informacji: https://www.microstrategy.com/us/company/careers  

 

 

Procter&Gamble  

Procter&Gamble jest jednym z największych globalnych przedsiębiorstw z branży 

FMCG. Nasze produkty (m.in. Gilette, Pantene, Head&Shoulders, Blend-a-med,  

Oral-B, Pampers, Always, Vizir, Lenor, Ariel, Fairy) trafiają do ponad 4 miliardów 

konsumentów na całym świecie. Zatrudniamy 127 000 osób w 80 krajach na całym 

świecie. P&G działa w głębokim przekonaniu, że największą wartością firmy  

są jej pracownicy.  

 

 

Więcej informacji: https://www.pgcareers.com/location-poland  

 

 

Predica 

Predica to firma konsultingowa wspierająca przedsiębiorstwa na całym świecie 

poprzez implementowanie najnowszych technologii, które pozwalają wykorzystywać 

pełen potencjał biznesu. Misją firmy jest łączenie nowoczesnej kultury organizacyjnej, 
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narzędzi i technologii, które ułatwiają firmom i ich pracownikom korzystanie  

z możliwości, jakie daje nowa cyfrowa rzeczywistość. 

Założona w 2009 roku w Polsce, firma posiada obecnie biura w Warszawie, Lublinie, 

Doha oraz San Diego i zatrudnia 250 osób, w tym czterech ekspertów wyróżnionych 

tytułem Microsoft Most Valuable Professional. Predica jest zaufanym i wieloletnim 

partnerem firmy Microsoft, czego potwierdzeniem jest uzyskana w 2019 nagroda 

Partner Roku w zakresie chmury Azure oraz aż 12 tzw. „złotych kompetencji” 

przyznanych przez Microsoft w takich obszarach jak analityka danych, 

bezpieczeństwo IT, technologie chmurowe (Azure), aplikacje biurowe  

czy komunikacja i współpraca wewnątrzfirmowa. 

Firmę wyróżnia nie tylko wykorzystanie zaawansowanych technologii, ale również 

nowoczesnych metodologii pracy nad oprogramowaniem, takich jak DevOps i Agile, 

a także wyjątkowa kultura organizacyjna oparta na wspólnych wartościach  

oraz dążeniu do pozytywnego przekształcenia sposobu, w jaki pracują ludzie  

i organizacje. 

 

Więcej informacji: https://predica.pl/careers/ 

 

Sii Polska  

Sii Polska powstała w 2006 roku i w ciągu kilku lat z małej jednoosobowej firmy 

przekształciła się w prężnie działające przedsiębiorstwo zatrudniające ponad 4500 

ekspertów. Realizujemy projekty dla wiodących firm z Polski i z zagranicy. Wspieramy 

naszych klientów w zakresie rozwoju oprogramowania, zarządzania infrastrukturą IT, 

testów, usług service desk, szkoleniowych, inżynieryjnych i konsultingowych. Obecnie 

Sii zajmuje pozycję lidera usług IT i inżynierii w Polsce. Zawdzięczamy ją konsekwencji 

w realizacji naszej strategicznej misji, 5 jasnych celów i 14 kluczowych wartości,  

które odzwierciedlają ducha Sii i panującą w firmie atmosferę. 

 

 

Więcej informacji: https://sii.pl/oferty-pracy/ 

 

 


