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O NAS

Szukasz wyzwań? 

W Beyond.pl z pewnością je znajdziesz!

Tworzymy miejsce do kreacji Twojej kariery w branży IT. W naszej 
firmie czeka Cię praca pełna inspiracji, środowisko wykwalifikowa-
nych ekspertów oraz szerokie perspektywy do dalszego rozwoju. 
Dołączając do Beyond.pl, otrzymasz m.in. dostęp do nowoczesnej 
infrastruktury, obszerny know-how, a także szansę współtworzenia 
technologii przyszłości! 

Od 2005 roku Beyond.pl jest innowatorem na rynku usług IT. Mamy 
na koncie wiele pionierskich wdrożeń, m.in. jako jedyni w tej części 
Europy posiadamy certyfikat Rated 4 wg ANSI/TIA-942 zaświadcza-
jący najwyższy standard bezpieczeństwa Data Center 2. 

Żadne centrum danych w kraju nie ma tak szerokiego obszaru dzia-
łania jak my! Klientom oferujemy m.in.: kolokację, chmurę oblicze-
niową, infrastrukturę dedykowaną czy kompleksową administrację 
IT. Oba centra danych Beyond.pl ulokowane są w Poznaniu, a ich 
łączna powierzchnia to 12 800 m2.ZOBACZ FILM O DATA CENTER 2 

https://youtu.be/8Rrc0MfyleM
https://youtu.be/8Rrc0MfyleM


PROCES REKRUTACJI

Zgłoszenie

Analiza CV przez 
Team Leadera

Test wiedzy
merytorycznej

Oferty pracy publikujemy na naszej stronie internetowej, w mediach społecznościowych oraz na porta-
lach zewnętrznych. Odpowiedzieć na ogłoszenie musisz przez bezpieczny system rekrutacyjny. Zawsze 
poprosimy Cię o zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby rekrutacji. 

Aplikacje kandydatów analizują przede wszystkim Team Leaderzy zespołów, do których prowadzona jest 
rekrutacja. Pamiętaj, aby możliwie szczegółowo opisać swoje kompetencje techniczne – to pomoże nam 
realnie ocenić Twoją sylwetkę już w pierwszym etapie!

Przed zatrudnieniem chcemy zweryfikować Twoje umiejętności. Przy niektórych rekrutacjach następnym 
etapem jest rozwiązanie krótkiego testu, który wysyłamy e-mailowo przed lub po spotkaniu.



PROCES REKRUTACJI

Spotkanie rekrutacyjne

Zadanie problemowe

Zatrudnienie

W kolejnym kroku zaprosimy Cię na rozmowę do naszej siedziby w Poznaniu, gdzie chętnie wysłuchamy, 
jakie są Twoje oczekiwania zawodowe oraz co możesz nam zaoferować od siebie. Spotkanie prowadzone 
jest przez przedstawiciela Zespołu HR oraz Team Leadera. Każdy kandydat po rozmowie otrzymuje od nas 
informację zwrotną. 

Zadania problemowe zawsze dostosowane są do obszarów, których dotyczy rekrutacja oraz sprawdzają 
kreatywne myślenie. Ważne są dla nas kompetencje miękkie, stąd ocenimy także Twoje zdolności inter-
personalne oraz znajomość języka angielskiego.

Jeśli nawzajem zaakceptujemy warunki współpracy, rozpoczniemy finalizację zatrudnienia oraz proces 
adaptacji. Przygotujemy dla Ciebie niezbędne dokumenty, sprzęt, dostępy do systemów wewnętrznych 
oraz stanowisko pracy. Eksperci z każdego obszaru przeprowadzą z Tobą szkolenie wewnętrzne. Osobi-
ście przywita Cię nasz CEO, a Zespół HR przedstawi nowym współpracownikom. Powodzenia!



BENEFITY

W Beyond.pl wiemy, że praca to nie tylko obowiązki i bieżące zadania! 
Abyś czuł, że dbamy o Twój rozwój zawodowy oraz dobre samopo-
czucie w naszej firmie, proponujemy Ci liczne benefity pozapłacowe.  

Co oferujemy naszym pracownikom? 

PRESTIŻOWE MIEJSCE PRACY

Siłą Beyond.pl jest prawie 100-osobowa 
kadra specjalistów, która pracuje przy in-
nowacyjnych projektach. Naszymi Klien-
tami są rozpoznawalne marki. Siedziba 
Beyond.pl to nie tylko jedyne centrum 
danych z certyfikatem Rated 4, ale także 
nowoczesne i komfortowe biuro. 

PAKIET SOCJALNY

Nasi pracownicy mają dostęp do platfor-
my Multikafeteria, gdzie skorzystać mogą 
m.in. z karty Multisport, opieki medycz-
nej, biletów do kina czy teatru. Ponadto 
w firmie organizowane są bezpłatne lek-
cje angielskiego. Istnieje możliwość sko-
rzystania z ubezpieczenia na życie na pre-
ferencyjnych warunkach.

FUNDUSZ SZKOLENIOWY

Określony procent z comiesięcznego wy-
nagrodzenia naszych pracowników ku-
mulujemy w ramach Pracowniczego Bu-
dżetu Szkoleniowego. Pieniądze można 
wykorzystać na rozwój i edukację, czyli 
m.in. wyjazdy na polskie i zagraniczne kon-
ferencje, szkolenia lub czesne za studia. 



BENEFITY

ROZWÓJ 

PRZY SAMODZIELNYCH PROJEKTACH

Szukamy osób decyzyjnych i samodziel-
nych. W Beyond.pl będziesz pracować 
przy odpowiedzialnych zadaniach, często 
w kontakcie z naszymi uznanymi part-
nerami technologicznymi. Jeśli zechcesz 
rozwijać się w nowym obszarze IT, możesz 
wziąć udział w rekrutacji wewnętrznej. 

ELASTYCZNY CZAS PRACY

Pracę w biurze zaczynasz o dowolnej po-
rze w godzinach 7.00 – 10.00, jeśli Twoje 
stanowisko na to pozwala. Po konsultacji 
z przełożonym możesz także skorzystać 
z opcji home office i wykonywać swoje 
zadania z domu. 

STREFY CHILL & FUN W BIURZE

Latem pracujesz na leżaku w naszym patio, 
w czasie przerwy grasz w piłkarzyki, teni-
sa stołowego czy Playstation. Posiłki jemy 
wspólnie w pełni wyposażonej kantynie. 
Gwarantujemy nielimitowaną ilość kawy!  



BENEFITY

IMPREZY INTEGRACYJNE

Organizujemy imprezy przy okazji ważnych 
wydarzeń czy świąt. Rozbudowana infra-
struktura Data Center 2 pozwala nam na 
integrację w miejscu pracy – kantynie, pa-
tio czy sali konferencyjnej. Aby usprawnić 
przepływ informacji o kondycji przedsię-
biorstwa, odbywają się spotkania infor-
macyjne z Zarządem. 

WELCOME PACK 

I SZKOLENIA WEWNĘTRZNE

Nowym pracownikom zapewniamy szko-
lenia wewnętrzne, aby lepiej mogli zapo-
znać się ze specyfiką firmy. Onboarding 
to także czas, kiedy zapoznajesz się z na-
szymi procedurami, standardami pracy 
oraz systemami wewnętrznymi. Na star-
cie otrzymasz od nas pakiet firmowych 
upominków! 



OBSZARY ROZWOJU

Sprawdź nasze aktualne ogłoszenia o pracę: www.beyond.pl/kariera! 

Nie znalazłeś oferty, która Cię zainteresowała? Nic straconego! Wyślij 
nam swoje CV poprzez formularz na stronie internetowej! W systemie 
rekrutacyjnym zaznacz koniecznie, który obszar rozwoju odpowiada 
Twoim kompetencjom. Kiedy pojawi się odpowiedni wakat, przedsta-
wiciel naszego Zespołu HR skontaktuje się z Tobą. 

http://www.beyond.pl/kariera


OBSZARY ROZWOJU



ŚLEDŹ NAS W SOCIAL MEDIACH

Rozwijaj karierę w Beyond.pl!

www.beyond.pl////kariera

Beyond.pl Sp. z o.o. 

ul. Dziadoszańska 9 

61-248 Poznań 

http://www.beyond.pl/kariera
https://twitter.com/beyondpl
https://www.facebook.com/beyondpldatacenter/
https://www.youtube.com/beyondpl
https://www.linkedin.com/company/beyond-pl/

