KRAKOWSKI PAKIET RELOKACYJNY

Czas na zmianę
Rozpoczynasz trzeci rok swojej pracy w firmie IT.
Przez ten czas z powodzeniem rozwijasz swoją
karierę. Stopniowo awansujesz, a Twoje
wynagrodzenie adekwatnie rośnie. Niby wszystko jest
dobrze, nie masz na co narzekać, znasz firmę, wiesz
czego się po niej spodziewać. Ale czegoś Ci brakuje
– zmiany, która wniesie coś nowego do Twojego
życia.

Od pewnego czasu myślisz o zmianie środowiska
pracy. Chcesz sprawdzić się w nowych technologiach,
branży. Chcesz znowu poczuć, że rozwijasz się razem
z projektem. Tylko w Twoim obecnym miejscu pracy
nie jest to możliwe.

W międzyczasie kolejny rekruter dzwoni z ofertą
pracy. Tym razem praca z dala od miejsca
zamieszkania. Opowiada o projekcie, który bardzo Cię
zainteresował. W pierwszej rozmowie pada nawet
wysokość wynagrodzenia, co jest miłym
zaskoczeniem. Widać, że szanuje Twój czas i wie
czego doświadczony specjalista IT oczekuje od pracy.

Czas na decyzję, czy weźmiesz udział w procesie
rekrutacji. A Ty nie wiesz co powiedzieć, bo chociaż
oferta brzmi interesująco i w sumie zawsze chciałeś
rozwijać się w tej technologii, ale zmiana miejsca
zamieszkania? Zostawienie znajomych? A rodzina?
To też ogromna zmiana dla nich.

Czas na zmianę
Wiemy, że przeprowadzka to duży stres. Większość
naszego zespołu go doświadczyła, a byli na
różnych etapach swojego życia.

Na bazie naszych wspólnych doświadczeń, od strony
pracodawcy i pracownika, stworzyliśmy dla Ciebie
krakowski przewodnik relokacyjny!

Relokacja w branży IT nie jest czymś rzadkim.
Programiści chcą pracować nie tylko dla
wynagrodzenia, ale również dla projektów.

Chcemy przekonać Cię, że Kraków to dobre
miejsce:
 dla Ciebie
 dla Twojej kariery

Kraków da Ci nie tylko szansę rozwojowe projekty i
adekwatne wynagrodzenie. Kraków i jego okolice to
szansa na nowe, równie ciekawe (jeśli nie ciekawsze)
życie.

 oraz Twojego życia

Poznaj nas

Dlaczego Infolet to miejsce dla Ciebie?

Jesteśmy firmą z polskim kapitałem. Od 2005 roku kształtujemy rynek outsourcingu w regionie oraz w
Polsce. Nasi pracownicy pracują w projektach dla największych firm R&D w Polsce i na świecie. Specjalizujemy
się w takich sektorach jak lotnictwo, motoryzacja, finanse, bankowość, nowoczesne media i telekomunikacja.

Wiemy, że specjaliści w branży IT cenią nie tylko rozwój i adekwatne wynagrodzenie, ale również komfort życia.
W końcu po pracy czeka na Ciebie najważniejsze: życie prywatne. Dlatego chcemy, aby zmiana miejsca
zamieszkania od początku dawała więcej korzyści niż początkowo myślisz. Relokacja ma zwiększyć komfort
Twojego życia.
www.infolet.pl
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Co obejmuje nasz pakiet relokacyjny IT
Zobacz w czym wspieramy naszych pracowników

KRAKOWSKI PAKIET RELOKACYJNY
Pracuj z nami, a zmienisz swoje życie. Na lepsze.
RELOCATION CONCIERGE
Nasz pracownik przez
3 pierwsze miesiące będzie
źródłem informacji dla
praktycznych aspektów życia
i mieszkania w Krakowie.
ADAPTACJA
NAJMŁODSZYCH
Zarekomendujemy placówkę
edukacyjną dla Twoich dzieci,
doradzimy w wyborze szkoły,
przedszkola.

www.infolet.pl

PRACA DLA RODZINY
Postaramy się pomóc w
znalezieniu pracy dla
Twoich najbliższych,
jeśli przeprowadzają się
razem z Tobą.
WSPARCIE W KOSZTACH
Na przeprowadzkę
otrzymasz od nas 4500 PLN.
Dodatkowo opłacimy
wynagrodzenie dla agencji
nieruchomości.
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Co obejmuje nasz pakiet relokacyjny programisty
Zobacz w czym wspieramy naszych pracowników

POMOC W ZNALEZIENIU MIESZKANIA
CHCEMY, ABYŚ CZUŁ SIĘ JAK U SIEBIE
Skontaktujemy Cię z zaprzyjaźnioną agencją
nieruchomości, która przygotuje ofertę,
biorąc pod uwagę Twoje miejsce pracy,
formę spędzania wolnego czasu,
preferowany sposób przemieszczania się po
mieście (auto czy komunikacja miejska), oraz
inne istotne dla Ciebie czynniki.

www.infolet.pl

13 years of creating realITy
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ODKRYJESZ
TECHNOLOGICZNE OBLICZE KRAKOWA
PRZEDSTAWIMY KRAKÓW Z PERSPEKTYWY
RELOKUJĄCEGO SIĘ SPECJALISTY IT
Otrzymasz przewodnik, w którym znajdziesz informacje
dotyczące Krakowa, z którego dowiesz się m.in. co można
zobaczyć w Krakowie, z podkreśleniem miejsc szczególnie
przez nas polecanych, których nie poznasz jako turysta.

www.infolet.pl

POINFORMUJEMY CIĘ O MEETUPACH
BRANZOWYCH
W Krakowie niemal codziennie mają miejsce eventy dla
branży IT. Czasem po kilka spotkań jednego wieczoru.
Udział w nich pomoże Ci w nie tylko rozwoju zawodowym,
ale również nawiązaniu branżowych znajomości.
Creating realITy since 2005

CO ZYSKASZ?

www.infolet.pl
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Co zyskasz:
Nadal niezdecydowany?

W FORMIE ZATRUDNIENIA, JAK I PROJEKTACH

ELASTYCZNOŚĆ
Preferujesz zatrudnienie na etat czy może prowadzisz
działalność gospodarczą? Dostosujemy się do Twoich
preferencji.
Jeśli podczas trwania projektu stwierdzisz, że wolisz rozwijać
się w innej technologii, zajmować się innym zagadnieniem,
pomożemy Ci w zmianie między projektami u danego klienta
lub pomiędzy klientami.

www.infolet.pl

WIELE FORM AKTYWNEGO WYPOCZYNKU

KARTA MULTISPORT BENEFIT
Dzięki karcie będziesz mógł bezpłatnie korzystać między innymi
z siłowni, saun, basenów, ścianek wspinaczkowych czy sztuk
walki – w samym Krakowie jest ponad 250 obiektów, które na
Ciebie czekają.
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Co zyskasz:

Nadal niezdecydowany?

UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE
DLA CIEBIE I RODZINY

Niezależnie od tego czy w danym momencie przebywasz
w Krakowie, czy jesteś na urlopie w kraju, możesz
skorzystać z ponad 1850 placówek w całej Polsce bez
dodatkowych kosztów.
Co jeśli masz ulubionego lekarza, który nie jest objęty
ubezpieczeniem zdrowotnym? Jeśli weźmiesz fakturę –
otrzymasz zwrot pieniędzy na konto.

UBEZPIECZNIE NA ŻYCIE
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI

Masz możliwość dołączenia do naszego programu
ubezpieczenia na życie.
www.infolet.pl
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Co zyskasz:

Nadal niezdecydowany?

ANGAŻUJEMY SIĘ W PROJEKTY
ZAAWANSOWANE TECHNOLOGICZNIE

NIECH CIĘ ZOBACZĄ

UDZIAŁ W KONFERENCJACH,
SZKOLENIACH

WSPÓŁPRACA
ZE SPECJALISTAMI

Dołączając do zespołu, masz możliwość uczyć się od
najlepszych. A jeśli jesteś najlepszy – czeka na Ciebie wiele
ścieżek rozwoju.

WSPARCIE DLA
ZAKŁADAJĄCYCH
DZIAŁALNOŚĆ
GOSPODARCZĄ
www.infolet.pl

Lubisz dzielić się wiedzą? Zostań prelegentem i buduj swoją
markę. Promuj się w branży i zwiększaj swoją wartość
z każdym nowym projektem.

Chcesz założyć działalność gospodarczą, ale nie
wiesz od czego zacząć? Otrzymasz od nas pełne
wsparcie merytoryczne, powiemy co i jak zrobić, aby
przejść przez cały proces bezboleśnie.
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Praca to nie wszystko

Tworzymy przyjazne środowisko pracy

Infolet to przede wszystkim ludzie. Są wśród nas muzycy, pasjonaci motoryzacji, druku 3D, władania szablą czy tańca.
Naturalnie większość z nas dąży do nieformalnych spotkań, podczas których chcemy siebie poznać. Jeśli jesteś typem domatora –
ok, szanujemy to. Ale nie daj się prosić i weź udział w naszej tematycznej imprezie karnawałowej, o której później mówi się przez
cały rok. Byliśmy superbohaterami, postaciami historycznymi, kowbojami czy.. słodyczami. Przyjdź z osobą towarzyszącą i bawmy
się razem.
W mniejszym gronie, bez osób towarzyszących,
spotykamy się w regularnie na kręglach,
planszówkach czy pizzy.

www.infolet.pl

Creating realITy since 2005

CZYM MOŻEMY CIĘ ZASKOCZYĆ?
CO WARTO O NAS WIEDZIEĆ?

Czy wiesz, że…

Dbamy o Candidate Experience

Jako jedni z pierwszych w branży zaczęliśmy podawać widełki wynagrodzenia w ogłoszeniach o pracę.
Zachęcamy do tego naszych partnerów biznesowych, pokazując jak ważna jest to informacja w procesie decyzyjnym
kandydatów. Zostaliśmy za to docenieni: otrzymaliśmy wyróżnienie HR Dream Team w 2016 roku.
75%
65%

SZANUJEMY TWÓJ CZAS
W rekrutacji gramy w otwarte karty.
Wiemy, z kim chcemy pracować,
a Ty wiesz, czego chcesz.
Dogadamy się!

www.infolet.pl

90%
80%

SŁUCHAMY
Interesują Cię określone projekty,
a może chcesz się rozwijać w innych
technologiach niż dotychczas?
Porozmawiajmy!
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Fundacja Infolet – Młodzi w IT
Wspieramy młode talenty

W 2013 roku założyliśmy Fundację Infolet – Młodzi w IT, która wspiera młode talenty IT w rozwoju zawodowym.

SZKOLENIA

PRELEKCJE

STYPENDIA

www.infolet.pl

DLA MŁODYCH

DLA UZDOLNIONYCH

DLA PRACOWITYCH
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Nearshoring

Wspieramy rozwojowe projekty

Pomagamy firmom zagranicznym otwierać swoje oddziały w Krakowie, dzięki czemu rynek staje się coraz bardziej różnorodny, a dla
specjalistów IT jest coraz więcej ciekawych projektów.

www.infolet.pl
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Mniej oficjalnie

Co tak naprawdę się u nas dzieje?

W każdy piątek jemy wspólne śniadanie.
Zorganizowaliśmy około 570 wspólnych śniadań.

BALE KARNAWAŁOWE
Zorganizowaliśmy przebierane
bale karnawałowe pod hasłem:
Polska na przestrzeni wieków,
Prosperity, superbohaterowie,
„słodko, słono i na ostro”,
celebrities, lata 80te.
Wyobraźnia programistów nie
zna granic.
www.infolet.pl

Mamy wśród swoich pracowników
pilota, ułana, trenera tańca, muzyka,
off-roadowca, rycerza, wegankę,
biegaczy maratonów, kociarzy,
psiarzy, fanów filmów i seriali, graczy
komputerowych i planszowych, matki
dzieci i słoni, wspinaczy niskoi wysokogórskich….

RÓŻNORODNOŚĆ
Creating realITy since 2005

W naszym zespole jest miejsce
dla każdego, kto ceni sobie
rozwój, dobre wynagrodzenie
oraz perspektywiczne relacje!

Dołącz do nas!

Przesłanie CV to dopiero początek
zmian w Twoim życiu.

ŻYCIE W KRAKOWIE
I JEGO OKOLICACH
Kraków zapewne znasz i byłeś tu co najmniej raz
w swoim życiu np. podczas wycieczki szkolnej.
Bez wątpienia to miasto jest najważniejszym
punktem kulturalnym na mapie Polski.

JAK BRANŻA IT WIDZI
KRAKÓW?
Kraków to jeden z liderów usług dla biznesu, w tym IT.
Pracujemy w największym centrum outsourcingowym
w Europie!
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ŻYCIE
W KRAKOWIE
MIEJSCE DLA BIZNESU

MIEJSCE DLA CIEBIE

Kraków od kilku lat plasuje się w pierwszej 10 wśród najlepszych
miast dla międzynarodowych usług w prestiżowym rankingu
Tholons Services Globalization City Index.

Być może trudno w to uwierzyć, ale Kraków jest drugim
miastem w Polsce pod względem długości życia.

ZAMIESZKAJ W KRAKOWIE!
www.infolet.pl
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WAWEL JUŻ
ZNASZ
Po nakarmieniu gołębi na Rynku oraz relaksie na
Kazimierzu, najwyższy czas na poznanie kolejnych
atrakcji Krakowa i okolic.

www.infolet.pl
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Z KULTURĄ
14 TEATRÓW, 19 KIN
W Krakowie znajduje się 5 multipleksów oraz 14 kin
studyjnych. Na scenach teatralnych wystawianie są
zarówno poważne dzieła, jak i komedie. Warte uwagi są
również teatry studenckie.

DAMA Z ŁASICZKĄ
To tutaj znajduje się słynna „Dama z łasiczką”.
Dla wielbicieli awangardy polecamy Bunkier Sztuki oraz
Muzeum Sztuki współczesnej MOCAK.

www.infolet.pl

MOCAK
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Z PAZUREM

pingwin Humboldta

ZOO
Ponad 100 gatunków zwierząt
ginących i zagrożonych
wyginięciem (między innymi
żyrafa Rothschilda,
hipopotam karłowaty, panda
mała, pantera śnieżna, tygrys
amurski czy pingwin
Humboldta).

www.infolet.pl
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POD SZKIEŁKIEM
OGRÓD DOŚWIADCZEŃ
IM. STANISŁAWA LEMA
Oddział Muzeum Inżynierii Miejskiej
w Krakowie. Na powierzchni ponad 6 ha
parku znajdziesz: urządzenia
demonstrujące zjawiska fizyki, ekspozycję
geologiczną „Geo-gródek”, ekspozycję
„Zapachowo” czy zielony labirynt z cytatami
Stanisława Lema – „Lem-birynt”.

www.infolet.pl

13 years of creating realITy

AKTYWNIE
SZYBKO
Dla ceniących
aktywny wypoczynek:
 Park trampolin
GoJump
 Park Wodny
 Zatorland
 Energylandia.

fot. www.infolet.pl
Tomasz Adam
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AKTYWNIE
WOLNO
Na łonie natury, w mieście:
Las Wolski, Planty, bulwary wiślane,
parki.
Poza miastem: polecamy Puszczę
Niepołomicką, Pustynię Błędowską
i Ojcowski Park Narodowy.

www.infolet.pl

fot. Jerzy Opioła
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WSZYSCY RAZEM

MAKE SOME NOISE!
Najważniejsze festiwale/imprezy w Krakowie i okolicach:
Festiwal Kultury Żydowskiej, Life Festival w Oświęcimiu,
Męskie Granie, Kraków Live Festival czy Krakowski Festiwal
Filmowy.

www.infolet.pl

fot. Zygmunt Put
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Kilka tygodni później
Podpisałem umowę u pracę -> Relokuję się do
Krakowa!
W trakcie procesu rekrutacji zauważyłem, że z coraz
większą ekscytacją myślę o czekającej mnie zmianie.
Zmianie tej nie towarzyszą jedynie emocje, gdyż jest
to przemyślana decyzja. Jestem spokojny
o przyszłość, ponieważ sam na nią pracuję swoją
wiedzą i doświadczeniem. Coraz mniej
pozostawiam przypadkowi – stawiam sobie cele,
których realizacja dostarcza mi dużo satysfakcji.

Wiem, że w życiu nie chodzi tylko o dobrą pracę,
ale nie oszukuję się, że nie ma dla mnie żadnego
znaczenia. Dzięki niej moje życie jest lepsze.

TERAZ TWOJA
KOLEJ!

