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PROFIL POSZUKIWANYCH KANDYDATÓW / KANDYDATEK 
Stanowiska, na które najczęściej rekrutujemy, dzielą się na 2 podstawowe profile: Java Developer i Business Intelligence 

Consultant. Programiści Java w naszej firmie odpowiadają za rozwój produktów związanych z analizą metadanych 

oraz testowaniem procesów przetwarzania danych. Tworzymy oprogramowanie według zwinnych metodologii na za-

sadach iteracyjnego planowania, burz mózgów, code review i refactoringu. Konsultanci Business Intelligence uczest-

niczą w projektach realizowanych dla wielu znanych i globalnych organizacji. Wykorzystując rozwiązania informatyczne 

oferowane przez światowych liderów takich jak: IBM, Ab Initio czy MicroStrategy, współtworzymy kompleksowe syste-

my porządkujące chaos informacyjny. Budujemy hurtownie danych, platformy ETL oraz systemy raportowo-analityczne 

BI, pozwalające uzyskać wymierną wartość z gromadzonych przez klientów stosów binarnych informacji.  

 

REKRUTACJA NA STANOWISKA 
Rekrutujemy na stanowisko Software Engineer. Aktualne oferty pracy znajdują się na stronie: 

https://www.compactbi.com/careers/careers-pl/oferty-pracy/  

 

INFORMACJA DLA KANDYDATÓW / KANDYDATEK 
CV w języku polskim i angielskim 

 

DODATKOWE INFORMACJE O FIRMIE 
Firma Compact Solutions Polska Sp. z o.o. powstała w 2006 roku jako oddział amerykańskiej firmy Compact Solutions 

LLC, której główna siedziba mieści się w Chicago. Skupiamy się na rozwiązywaniu najtrudniejszych zagadnień związa-

nych z przetwarzaniem danych dla naszych Klientów na całym świecie. Specjalizujemy się w architekturze, projektowa-

niu i wdrażaniu rozwiązań do zarządzania informacjami o wysokiej wydajności, które pozwalają naszym Klientom 

na błyskawiczne pozyskiwanie istotnych biznesowo informacji ze zgromadzonych danych. Naszą rolą jest zapewnienie 

przedsiębiorstwom narzędzi do szybkiego reagowania na zmiany rynkowe przy jednoczesnym dbaniu o to, aby koszt 

wdrożenia i utrzymania systemów baz i hurtowni danych oraz systemów Business Intelligence naszych Klientów został 

zredukowany do niezbędnego minimum. Specjalizujemy się także w najnowocześniejszych technologiach bazodano-

wych i BI na rynku, m.in. Ab Initio, rodzina produktów InfoSphere i Cognos firmy IBM, Informatica, Microstrategy czy 

SAPBusiness Objects. Compact Solutions posiada również biura w Londynie i Ahmedabadzie (Indie). 
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PROJEKT: PIKAP – PROGRAMOWNIE INDYWIDUALNYCH KOMPTENCJI ABSOLWENTÓW POLITECHNIKI. WSPARCIE 

ŚWIADCZENIA WYSOKIEJ JAKOŚCI USŁUG PRZEZ BIURO KARIER POLITECHNIKI KRAKOWSKIEJ, JEST WSPÓLFINAN-
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