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CZEŚĆ!
Chętnie Ci opowiem, 
dlaczego lubię 
pracować w GFT.

Wojciech 
Mach 
Managing Director 
GFT Poland 

Jesteśmy firmą technologiczną. Lubimy prowadzić 
trudne projekty dla wymagających klientów. Nasi klienci 
najbardziej cenią sobie pracę z nami z dwóch powodów 
– dostarczamy świetne pomysły oraz rozwiązania 
technologiczne i lubimy mieć własne zdanie. Często 
pokazujemy klientom, że istnieją lepsze rozwiązania, że 
pewne rzeczy można zrobić lepiej. W końcu rozwiązywanie 
problemów jest zakodowane w DNA inżynierów, prawda? 
Takie podejście jest doceniane i przez nasz zespół, i 
naszych klientów.

Osobiście często polecam naszą firmę moim znajomym. 
Jestem dumny z naszego zespołu i sposobu w jaki 
pracujemy. Otwartość i przejrzystość są dla nas absolutnie 
kluczowe. Przy każdej rekrutacji większą uwagę 
przywiązuję do potencjału danej osoby i jej dopasowanie 
do zespołu, niż na umiejętności twarde – tego zawsze 
można się nauczyć. A u nas jest się od kogo uczyć!

W GFT mocno stawiamy na kulturę rozwoju, dotyczy to 
każdego z nas. Jeśli się nie uczysz, nie robisz nowych 
rzeczy, nie zdobywasz certyfikatów, nie podejmujesz 
nowych wyzwań – możesz czuć się u nas nie najlepiej. 

Bardzo cenne jest dla mnie to, że dołączający do nas 
ludzie po kilku tygodniach poznawania zespołu zwykle są 
pod wrażeniem naszej ekipy, jej jakości oraz podejścia - 
pomocnego, pogodnego i optymistycznego.

W naszym Culture Booku poznasz naszą kulturę, wartości, 
inicjatywy, eventy, możliwości rozwoju – poznasz NAS.

Napisz do mnie na LinkedIn lub na 
Teams, a ja chętnie opowiem Ci o nas 
jeszcze więcej!
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JESTEŚMY ORGANIZACJĄ 

Z MISJĄ

GFT jest motorem cyfrowej 
transformacji sektora finansowego, 
ubezpieczeniowego i produkcji 
przemysłowej. 

Tworzymy zaawansowane technologicznie 
projekty dla klientów z całego świata. 

Wierzymy w cyfrowy świat, w którym inteligentne 
wykorzystanie IT jest kluczem do sukcesu. 
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LUDZIE NA PIERWSZYM MIEJSCU

Dbamy o stabilność i poczucie bezpieczeństwa dobrą atmosferę, równe traktowanie 
oraz warunki do rozwoju. Dobrą kawę i przekąski w biurze też mamy, ale to tylko 
dodatki do wielu sposobów, w jakie dbamy o nasz zespół.

BIZNES SIĘ LICZY

Realizujemy wiele zaawansowanych projektów dla naszych międzynarodowych 
partnerów w ramach International Delivery Unit, jednocześnie konsekwentnie 
budując własną bazę klientów, o których dba Growth Team. Jesteśmy znani z tego, 
że nasz zespół jest wysoce wyspecjalizowany technologicznie i biznesowo. 

PROCESY POMAGAJĄ, A NIE PRZESZKADZAJĄ

Słowo “proces” w naszej firmie nikogo nie przyprawia o ból głowy. Dążymy do 
tego, by nasze procesy były mierzalne, dojrzałe i zwinne. Służą nam, a nie my im, 
dlatego elastycznie zmieniamy je w razie potrzeby, uważnie słuchając opinii naszych 
pracowników.

WIZJA NADAJE KIERUNEK 
NASZYM DZIAŁANIOM 

JESTEŚMY CENIONĄ CZĘŚCIĄ 
MIĘDZYNARODOWEJ GRUPY

Jako część GFT Technologies SE, stanowimy 
międzynarodową organizację, jednak 
osadzoną w lokalnej atmosferze i realiach. 
Pracujemy nad projektami światowej klasy, 
ale w kuluarach opowiadamy żarty z polskich 
komedii, a ściany naszych biur to hołd dla 
autorów rodzimych komiksów (musicie to 
zobaczyć!). 

Ale co najważniejsze: jako polska jednostka 
jesteśmy znani i cenieni na całym świecie za 
naszą wybitną wiedzę ekspercką, a część 
naszych pracowników pełni globalne role - 
możesz być jednym z nich! :) 
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JESTEŚMY CZĘŚCIĄ 
MIĘDZYNARODOWEJ 
GRUPY GFT 
TECHNOLOGIES SE

Rodzinna firma ze Schwarzwaldu 
rozwinęła się w globalne 
przedsiębiorstwo, które koncentruje 
się na cyfrowym świecie przyszłości. 
Tworzymy najnowocześniejsze 
technologie od ponad 30 lat 

Zatrudniamy ponad 

9000 ekspertów 
w 16 krajach na świecie. 
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Jesteśmy w TOP 10 największych 
eksporterów usług IT w Polsce
 (wg raportu “ITWiz Best 100”)

GFT POLAND 
W LICZBACH

1330+
ekspertów na pokładzie 

4
biura w prestiżowych 
lokalizacjach w Polsce

60%
zespołu to eksperci na 
poziomie seniorskim 
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JAK 
PRACUJEMY? 
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JESTEŚMY ZESPOŁEM DO 
ZADAŃ SPECJALNYCH
Podejmujemy się projektów transformacyjnych. Nasi 
partnerzy przychodzą do nas po zaawansowane 
rozwiązania, ponieważ wiedzą, że zrealizuje je 
odpowiedzialny, zmotywowany i wykwalifikowany 
zespół z pasją do swojej pracy. 

Wspomagamy międzynarodowe organizacje 
finansowe, przemysłowe i ubezpieczeniowe m.in. w 
przechodzeniu na mikroserwisy, w migracji do chmury 
czy implementacji podejścia DevOpsowego. 

To ogromne wyzwania, którym niewielu potrafi 
stawić czoła. My potrafimy :)

CO NAJWAŻNIEJSZE - ZNAMY SIĘ!
Pracując w naszym dziale Delivery, znasz osobiście swojego Delivery Managera oraz zespół klienta - a oni znają Ciebie! Dzięki 
temu tworzymy kulturę współpracy oraz zrozumienia - cały zespół managerski stacjonuje w Polsce i stąd zarządza projektami - tymi 
polskimi, i tymi międzynarodowymi. 

Dzięki temu wsparcie i kontakt z kluczowymi dla Ciebie osobami w zespole jest na wyciągnięcie ręki - codziennie!

PRACUJEMY Z KLIENTAMI, 
NIE DLA KLIENTÓW
Zaawansowane rozwiązania wymagają wiedzy, 
doświadczenia, czasu oraz ścisłej współpracy. Dlatego 
nasze zespoły często stają się częścią organizacji klienta 
- czyli znają go i pracują z nim na co dzień (oczywiście 
pod naszym opiekuńczym okiem <3). Dzięki bliskiej 
współpracy jesteśmy w stanie tworzyć dokładnie takie 
oprogramowanie, jakie odpowiada na potrzeby naszych 
klientów. 

A to daje nam pewność, że nasz kod nie leży w 
szufladzie - on zawsze trafia na produkcję! 
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NA TYM ZNAMY 
SIĘ ŚWIETNIE
#UX    #DataScience    #Android    #iOS    #GCP 
#AWS    #Azure    #Sphinx    #Guidewire    #DLT 
#BusinessAnalysis    #PaaS    #DevOps    
#Quality    #Governance    #Kubernetes    #Java 
#Python    #Scala    #Kotlin    #JavaScript 
#TypeScript    #.NET

Za technologiczny rozwój odpowiada 
nasz CTO - Marcin Kowalski.

Cloud Engineering

Data Engineering

Backend, frontend and 
mobile development

System Integration

Banking

Virtual Banking 

Insurance

Industry 4.0

USŁUGI

SEKTORY
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A TO NASZ 
TECH STACK

Programowanie: Aplikacje i mikroserwisy: 

Wersjonowanie: 

Orkiestracja:

Automatyzacja infrastruktury: 

Technologie cloud agnostic: 

Cloud: 

Continuous integration:

Dane: 

Deployment:  
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Ha! Wysyłamy kod w świat z najlepszych, designerskich 
biur w centrum Łodzi, Poznania, Warszawy i Krakowa! 

Nasze biura to nowoczesna przestrzeń wypełniona 
komiksami, superbohaterami, huśtawkami, pokojami do 
drzemek (sic!) i świetną atmosferą. A jeśli ktoś woli zacisze 
swojej pracowni w miejsce biura - nie ma problemu. 

Chcesz pracować z biura? Zapraszamy!

Nie chcesz? Pracuj z domu.

Trochę chcesz, trochę nie chcesz? Wpadaj, kiedy 
masz ochotę! 

PRACUJEMY HYBRYDOWO:

GDZIE SIĘ NA CO DZIEŃ 
ZNAJDUJEMY? 
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ROZWÓJ JEST DLA 
NAS KLUCZOWY
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Architecture

Business Consulting

Corporate Services

Data

DevOps

Project Development

Project Governance

Sales

Testing

UX

Job Families to nasze wewnętrzne rodziny, które dbają o specjalistyczny rozwój swoich 
członków. Pomagają wymieniać się doświadczeniem, wybierać odpowiednie szkolenia, 
certyfikaty, konferencje czy wydarzenia branżowe.

Job Familie dbają o to, by każdy i każda z nas mógł świadomie i skutecznie budować 
swoją wymarzoną ścieżkę rozwoju w wybranej przez siebie specjalizacji. 

Aktualnie w naszym zespole działają Familie: 

Możesz mieć pewność, że zadbają też o Ciebie! Z naszymi rodzinami dobrze wychodzi 
się i na zdjęciu, i w rozwoju kariery! :)

DOŁĄCZAJĄC DO GFT POLAND, 
DOŁĄCZASZ DO JEDNEJ Z NASZYCH 

JOB FAMILIES

Małgo 
Barska 
Head of Job Families, 
GFT Poland
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UCZYMY, ROZWIJAMY, 
CERTYFIKUJEMY!
W GFT Poland stawiamy na rozwój - i nie są to puste słowa. Rocznie około 150 osób z 
naszego zespołu zdaje certyfikaty z zakresu AWS, GCP, Azure, Kubernetes, Terraform, 
Java i innych technologii. Wspieramy certyfikaty od A do Z - oferujemy mentoring, 
przygotowanie oraz opłacamy egzamin. 
Oprócz wiedzy, sławy i chwały, osoby zdające certyfikaty często otrzymują od nas 
gadżety na zachętę, a także wsparcie doświadczonych ekspertów w wybranej przez 
siebie technologii. 

MOŻESZ NAM UFAĆ - 
JESTEŚMY EKSPERTAMI! :) 
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Dzielimy się wiedzą zarówno na czacie, 
w kuluarach i zespołowych pogawędkach, 
jak i w formie cyklicznych WEBINARÓW 
WEWNĘTRZNYCH, m.in.:

 ■ GCP Tech Meetings 

 ■ GFT PiąTECH

 ■ Jak wejść do chmury i 

nie zmoknąć?

 ■ Azure Cloud Community

 ■ Kubernetes 

 ■ Understanding 
Microservices 

 ■ Program Mentoringowy  

 ■ Akademia Liderów 

 ■ Soft Skills Development

Mamy się od kogo uczyć

W GFT Poland działają też liczne, 
oddolne communities (zwane przez 
nas praktykami), których celem jest 
wymienianie się doświadczeniami 
oraz gromadzenie osób o podobnych 
zainteresowaniach biznesowo-
technologicznych, m.in.:

 ■ AI

 ■ Big Data 

 ■ Blockchain

 ■ Virtual Banking

 ■ Industry 4.1

 ■ Next Generation Banking 

U nas każdy może zorganizować 
swoje szkolenie lub community, a 
chętnych nie brakuje. Lubimy dzielić 
się wiedzą i często to robimy - nasze 
wewnętrzne webinary gromadzą 
zwykle kilkaset zainteresowanych 
osób!
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BENCH?
U NAS TO ŁAWKA TRENINGOWA 
POŁĄCZONA Z INDYWIDUALNYM PLANEM 
ROZWOJOWYM 

U nas na ławce nie ma nudy - dostajesz swojego opiekuna, z którym 
układasz indywidualny plan rozwojowy. Czekają na Ciebie praktyki, egzaminy 
certyfikacyjne, projekty wewnętrzne, daily, stand-upy i koła zainteresowań. Masz 
także pełną swobodę w proponowaniu swoich tematów i kierunków pracy. 
Poznasz przy tym wiele zespołów, które - podobnie jak Ty - są integralną częścią 
GFT Poland, a podczas Kawek Benchowych poznasz całą bazę specjalistów na 
różnych poziomach zaawansowania. 

Nasze benchowe treningi pod okiem najlepszych ekspertów IT w kraju są 
głównie interwałowe - krótkie i intensywne, trwają zazwyczaj maksymalnie 
jeden miesiąc :)  

“MENTORING I CZAS NA BENCHU TO 
OKRES NASTAWIONY NA ROZWÓJ 

I WIEDZĘ, OD CZASÓW STUDIÓW NIE 
POŚWIĘCIŁEM TYLE CZASU NA NAUKĘ!”  

- OPINIA JEDNEGO Z NASZYCH PRACOWNIKÓW. 
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CHCESZ ROZWIJAĆ 
SIĘ SPECJALISTYCZNIE, 
A ROLA MANAGERA 
NIE JEST DLA CIEBIE? 
ŚWIETNIE! 

Solution Delivery

Subject Matter Expert

Leadership 

W ramach projektu POWER możesz wybrać jedną z wymienionych ścieżek kariery, 
dostosowanych do oczekiwań specjalistów najlepszych w swoim fachu.

Nie musisz być managerem (choć wciąż możesz!), by ciągle i bez przeszkód rozwijać 
swoją karierę w wybranym przez siebie kierunku. 

Słuchamy, wspieramy, kibicujemy :) 

POWER - WYBIERZ JEDNĄ 
Z TRZECH ŚCIEŻEK ROZWOJU
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ZA ROZWÓJ 
CZĘSTO SOBIE… 
DZIĘKUJEMY!
W GFT Poland pielęgnujemy kulturę feedbacku oraz 
często i chętnie sobie dziękujemy - czy to prywatnie, 
zespołowo, na forum publicznym, czy w wewnętrznych 
kanałach komunikacyjnych, wręczając tzw.  KUDOSA.

Nasz Prezes niejedną dłoń uścisnął, niejeden kudos 
został wręczony, niejedna impreza, upominek czy obiad 
z okazji małych i dużych sukcesów za nami - a jeszcze 
więcej przed nami! 
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NASZ ROZWÓJ I PRACA SĄ 
DOSTRZEGANE I DOCENIANE 

Nagrody na naszym koncie: 

Google Cloud EMEA Breakthrough 
Partner of the Year

Star Performer and Major Contender, 
raport Everest Group 

Guidewire Partner Connect - 
InsuranceSuite, EMEA

PISALI O NAS: 
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NA CO DZIEŃ KIERUJEMY SIĘ 
WARTOŚCIAMI 5C:  

CARING, COMMITTED, 
COURAGEOUS, 
CREATIVE I COLLABORATIVE. 

TE WSPÓLNE IDEE MAMY WPISANE W DNA 
I PRZEKŁADAMY JE NA KONKRETNE DZIAŁANIA! 
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CARING

COMMITTED

COLLABORATIVE

CREATIVE

COURAGEOUS

Dbamy o ludzi, kulturę i opinie, okazujemy wszystkim równy szacunek.

Jesteśmy oddani naszej firmie i naszym klientom.

Współpracujemy i odnosimy sukcesy jako jeden zespół.

Przekształcamy pomysły w kreatywne rozwiązania i dążymy do jakości we 
wszystkim, co robimy.

Mamy odwagę stawiać czoła wyzwaniom i odkrywać nowe obszary, 
wykorzystując w ten sposób nowe możliwości rozwoju.
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W DUCHU WELL-BEING 
DBAMY O SIEBIE  I NASZYCH 
BLISKICH 
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AKCJE 
CHARYTATYWNE 
LEŻĄ NAM NA 
SERCU 

Cyklicznie oddajemy krew, wspieramy Szlachetną 
Paczkę oraz akcję Młodzi w Łodzi. Bierzemy udział w 
biegach i zawodach dobroczynnych, licytacjach na cele 
charytatywne, spróbowaliśmy sił w #hot16challenge, 
przekazaliśmy sprzęt komputerowy Stowarzyszeniu 
ARS VIVENDI, drukowaliśmy przyłbice dla personelu 
medycznego, a nawet oddaliśmy nasz firmowy 
samochód dla ratowników medycznych w Łodzi.

Każdy pomysł szerzący dobro jest 
u nas mile widziany i realizowany! 
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a przy okazji pomagamy, bo MOŻEMY! 

WSPÓLNE PASJE REALIZUJEMY 
W RAMACH GFT TRIBES…

GFT Tribes to zespoły, które łączy wspólna pasja i zainteresowania.  

Triathloniści, Chlebowe Love, Pizza Masters, GFT Runners, Games Nights, 
Koszykówka Łódź, Badminton, Sekcja Pływacka, Sailors, Piłkarze, Rowerzyści – to 
tylko przykłady naszych grup zainteresowań, które regularnie się spotykają, a przy okazji 
wybierają cel charytatywny, który GFT Poland wspiera. 

AKCJA MOTYWACJA!
W GFT każdy pokonany wspólnie kilometr, upieczona pizza czy strzelony gol przekłada się 
na realne wsparcie dla potrzebujących - Ty też możesz wziąć udział w naszych wyzwaniach! :) 
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TROSZCZYMY 
SIĘ O NASZYCH 
BLISKICH
TYCH DOROSŁYCH, 
I TYCH NAJMNIEJSZYCH 

Wasi bliscy to nasi bliscy! 
W GFT Poland dbamy o wartościowy czas również dla 
naszych rodzin. Co roku świętujemy Dzień Dziecka, 
w każdej z naszych lokalizacji organizujemy Piknik 
Rodzinny, podczas pracy zdalnej organizujemy zajęcia 
wirtualne dla dzieci i dzielimy się małymi podarkami, 
wręczamy upominki z okazji narodzin dziecka i ślubu, 
zapraszamy rodziny na firmowe imprezy i do naszych 
biur, by oni też mogli zobaczyć i poczuć, jak dobra 
atmosfera panuje w GFT Poland. 

Dbamy też o zdrowie i bezpieczeństwo 
Wasze i Waszych bliskich.

Oferujemy karty sportowe, opiekę medyczną 
i ubezpieczenie na życie dla pracowników i ich bliskich. 
Prowadzimy Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, 
z którego środki przeznaczamy np. zapomogę dla osoby 
przewlekle chorej, dotkniętej poważnym zdarzeniem 
losowym, wsparcie samotnego rodzica lub opiekującego 
się niepełnosprawnymi dziećmi, pomoc wielodzietnym 
rodzinom. Zorganizowaliśmy również akcję szczepień, 
z której mogli skorzystać nasi pracownicy i ich rodziny.  

Dbamy o wszystkich, na których Wam zależy.
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DIVERSITY&INCLUSION – 
NASZE SERCA I KULTURA JEST 
PEŁNA KOLORÓW!

Chcemy, aby wszyscy czuli się u nas dostrzegani i szanowani. Z tego powodu w 
codziennym życiu trzymamy się polityki Diversity&Inclusion. 

Nasze D&I wspiera także anonimowa procedura zgłaszania ewentualnych incydentów 
oraz wewnętrzny Code of Conduct. Na bieżąco dzielimy się opiniami i doświadczeniami 
w tym temacie, pielęgnujemy szczerość i otwartość oraz organizujemy cykle szkoleń i 
warsztatów. 
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BENEFITY 
do wyboru, do koloru 
Multisport, Ok System, LuxMed, refundacja okularów, Lunch Pass, liczne bony do sklepów i 
drogerii internetowych, karta paypass Edenred, kursy językowe, usługi zdalnych asystentów, 
bilety do kina, vouchery do księgarni i wiele, wiele innych - nie sposób wymienić wszystkich 
benefitów, które #teamGFT ma do wyboru na naszej platformie benefitowej Worksmile. 

Worksmile to jednocześnie nasz wewnętrzny portal 
społecznościowy, miejsce luźnej komunikacji oraz szukania 
chętnych do wspólnych inicjatyw pozazawodowych. 
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NIE SAMĄ 
PRACĄ 
ŻYJEMY!

DOBREJ ZABAWIE 
MÓWIMY STANOWCZE 

“TAK”! 
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CZWARTKOWE HAPPY HOURS

Łódź, Warszawa, Kraków, Poznań - cztery miasta, cztery czwartki miesiąca, cztery 
wieczorne spotkania, niezliczone pogaduchy i napitki na koszt firmy. Co tydzień 
chętni spotykają się w jednym z naszych miast po to, by lepiej się poznać i świetnie 
razem bawić.

ORGANIZUJEMY NAJLEPSZE 
IMPREZY INTEGRACYJNE, 
O KTÓRYCH DŁUGO SIĘ 
MÓWI I KTÓRYCH NIGDY SIĘ 
NIE ZAPOMINA!
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SUMMER EVENT 

Summer Event to integracja na 
najwyższym poziomie! Odbywa się 
corocznie latem i trwa aż trzy dni. 
W trakcie kilkudniowego pobytu 
w malowniczej miejscowości 
celebrujemy 5- i 10-lecie pracy 
naszych długodystansowców oraz 
wszyscy świetnie się bawimy, biorąc 
udział w morzu atrakcji. 

Zajęcia sportowe, windsurfing, mecz 
siatkówki plażowej, pokazy tańca 
z ogniem, puszczanie lampionów 
szczęścia, tańce do białego rana 
- takie rzeczy tylko na Summer 
Evencie GFT! 
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NEW YEAR’S PARTY  
Przez cały rok odliczamy dni do tego wydarzenia! New Year’s Party to nasza wielka, doroczna 
impreza dla wszystkich członków GFT Poland. Przed dobrą zabawą nie powstrzymała nas 
nawet pandemia - w 2021 roku zorganizowaliśmy  New Year’s Pajama Party w wersji online.

Poza imprezami cyklicznymi świętujemy z okazji awansów, firmowych rocznic, małe i duże 
sukcesy i spotykamy się na wieczorkach z grami konsolowymi i planszowymi.

Słowem - u nas wiele okazji jest dobrych, by świętować! :)

COROCZNA GALA GFT VALUES AWARDS  
Aby podkreślić istotę wyznawanych w GFT Poland wartości, corocznie organizujemy galę 
Values Awards. Wystrzałowe świętowanie do białego rana poprzedza wzniosłe nagradzanie 
osób, które przez ostatnie 12 miesięcy najlepiej reprezentowały wartości naszej firmy. 
Dodatkowo, nagradzamy najlepszy zespół w kategorii „TOP TEAM” oraz najbardziej 
wyróżniającego się New Joinersa w kategorii „New Starter”.



GFT CULTURE BOOK

Cenimy sobie transparentność i sprawną, skuteczną komunikację. Dlatego poza cyklicznymi 
newsletterami, wspólnym portalem z newsami firmowymi i wewnętrznym portalem 
społecznościowym, regularnie organizujemy sesje Ask Me Anything z naszym Core 
Managementem, podczas których każdy ma możliwość zadać swoje pytania - na forum 
publicznym lub całkiem anonimowo. 

Nasz Dyrektor Zarządzający wysyła comiesięczne, pełne faktów i humoru podsumowania 
tego, co w firmie piszczy, dzięki czemu wszyscy wiemy, na czym stoimy i dokąd zmierzamy! 

JESTEŚMY 
W KONTAKCIE...



GFT CULTURE BOOK

Łapcie nas pod adresem 

TA.Poland@gft.com lub CommunicationsPoland@gft.com

...I ZAPRASZAMY 
DO KONTAKTU! :) 


