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W sektorze IT utrzymuje się 
rynek pracownika. Jakich spe
cjalistów w tej branży poszu
kują wrocławskie firmy? 

Wedługraportu „Raport płacowy 
2018. Trendy na rynku pracy" 
przygotowanego przez Hays Po
land w tym roku oferty pracy 
będą kierowane głównie do kan
dydatów na analityków, develo-
perów i testerów. 

- Rynek ITwe Wrocławiu jest 
bardzo konkurencyjny. Obok pol
skich firm dużą rolę odgrywają 
zagraniczne software house'y 
i banki inwestycyjne - mówi Jo
anna Snopek, HR menedżer 
firmy Hicron. - We Wrocławiu 
j est wiele ofert pracy dla osób po
czątkujących w branży IT, choć 
oczywiście najbardziej intratne 
propozycje spływają do osób 
z doświadczeniem zawodowym 
-podkreśla. 

Według Joanny Snopek wy
raźnym trendem na wrocław
skim rynku IT jest też rosnąca 
liczba obcokrajowców, którzy 
wybierają ten zakątek Polski 
na swój nowy dom. Coistotne nie 
są to tylko sąsiedzi zza naszej 
wschodniej granicy, ale często 

osoby z bardzoegzotycznych kra
jów np. z Brazylii. 

- Ostatnio obserwujemy 
trend przebranżowienia się na IT. 
Z naszej perspektywy dotyczy to 
zwłaszcza kobiet, których już te
raz w naszym centrum jest około 
13 proc. Przyszli programiści 
kształcą się głównie na uczel
niach wyższych, ale z racji dużej 
popularności tej profesji, poja
wiły się narynku różnego rodzaju 
kursy czy programów przyucza
jących do tego zawodu - mówi 
Bartosz Ciepluch, dyrektor Euro
pejskiego Centrum Oprogramo
wania i Inżynierii Nokia Net
works we Wrocławiu. - Niestety 
różniejest z ich jakością - dodaje. 

Marcin Hu dyma, dyrektor ds. 
oprogramowania, InsERT S.A 
uważa, że podstawowym prob
lemem, dotyczącym wszystkich 
firm z branży, jest zmniej szająca 
się podaż specjalistów IT 
przy jednocześnie zwiększają
cym się popycie na nich. 

Według Bartosza Cieplucha 
problemy z pozyskaniem specja
listów mogą wynikać z faktu, że 
wszystkie firmy poszukuj ą osób 
o tych samych umiejętnościach. 

- We Wrocławiu działa wiele 
firm IT i trudniej tu pozyskać pra
cowników, ale nie nazwałabym 
tego konkurencją. To, że tworzy 

Wrocławskie firmy szukają głównie testerów oprogramowania oraz specjalistów JAVA i .Net 

się tu „polska DolinaKrzemowa" 
działa na nas mobilizująco -
uważa Julia Szyndzielorz, senior 
PR manager z Opera. 

- Zdecydowana większość 
projektów w Capgemini Sof
tware Solutions Center wyko
rzystuje języki programowania 

Java i Javascript i właśnie ek
spertów w tych dziedzinach po
szukujemy i wciąż zatrud
niamy. Zasilamy nasze zespoły 
specjalistami z doświadcze
niem, otwartych na współpracę 
i innowacje - mówi Monika 
Cwynar-Kępa, dyrekor HR w 

Capgemini Software Solutions 
Center. 

- Obecnie rozwijamy zespół 
Digital Software Services, dlatego 
zapraszamy do współpracy spe
cjalistów programujących wję-
zyku Java, .Net, React. Czekamy 
na CV Full-Stack Developerów 

napoziomie Regular oraz Senior -
wskazuje Joanna Snopek. - Po
szukujemy również Junior Kon
sultantów - dodaje. 

Opera natomiast rekrutuje 
pracowników na stanowiska: 
Python Developer/Big Data team, 
Security Engineer, Backend/ 
Golang Developer, Linux 
Sysadmin oraz Backend/Python 
Developer. 

- Trwa rekrutacj a na stanowi
sko inżyniera oprogramowania 
.NET do prac rozwojowych 
przy naszym e-handlowym pro
dukcie - vendero. Przyjmujemy 
też młodszych, a także bardziej 
doświadczonych programistów 
C++, czy programistów 
AngularJS - mówi Marcin 
Hudyma. 

Rekrutacje do swojego od
działu prowadzi także Volvo 
Group IT. Obecnie firma poszu
kuje specjalistów: ds. sztucznej 
inteligencji, ds. UX/UI, Big Data, 
analityków biznesowych i proce
sowych, programistów, kierow
ników proj ektów, architektów IT, 
konsultantów SAP i testerów. 

„Raport płacowy 2018. 
Trendy narynku pracy" podaje, 
że wynagrodzenia w branży IT 
sukcesywnie rosną. W nadcho
dzących miesiącach wzrosną 
o około 5-8proc. ©® 
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