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6. zagraniczne biuro białostockiej spółki - Dublin, Irlandia
Polscy programiści doceniani są na całym świecie. Nie dziwi zatem fakt, że białostocka grupa
TenderHut otwiera kolejne biuro, tym razem w Irlandii. Po Kopenhadze, Sztokholmie, Zurychu,
Berlinie oraz Londynie do grona europejskich stolic, w których znajdują
się jej przedstawicielstwa, dołączył Dublin.
Polskie kompetencje a zagraniczny rynek
Zarządzana z Białegostoku Grupa TenderHut rozwija swój biznes na terenie całej Europy. Kolejnym
rynkiem, na którym zadebiutuje jest Irlandia, gdzie polscy programiści są poszukiwani i cenieni.
Według międzynarodowego rankingu HackerRank jesteśmy na 3. miejscu na podium wśród krajów
posiadających najlepszych programistów na świeciei. W Dublinie znajdują się przedstawicielstwa
światowych gigantów takich jak Google, Amazon, Facebook, Twitter, Microsoft, Apple.
Na to zapotrzebowanie ze strony największych światowych firm liczy właśnie Grupa TenderHut,
w skład której wchodzi spółka SoftwareHut – trzecia najszybciej rozwijająca się firma z branży IT
w Polsce i dostawca usług outsourcingowych z tego zakresu. – Programiści SoftwareHut to zespoły
specjalizujące się w różnorodnych językach programowania, dlatego jako firma jesteśmy w stanie
sprostać różnym wyzwaniom stawianym przez klientów, a oni to doceniają. Irlandczycy poznali
Polaków, jako dobrych i wiarygodnych pracowników, zwłaszcza w zawodzie programisty – mówi
Robert Strzelecki, wiceprezes Grupy Kapitałowej TenderHut. Opinię Strzeleckiego potwierdza
raport HackerRankii plasując osiągnięcia naszych programistów, używających poszczególnych
języków programowania, w ścisłej światowej czołówce. Mamy najlepszych na świecie developerów
posługujących się językiem Java, na drugim miejscu podium jesteśmy w tworzeniu algorytmów
ustępując miejsca jedynie potędze matematycznej – Rosjanom. To właśnie elastyczność
i wszechstronność polskich programistów są cenione za granicą, jednak, aby odnieść sukces trzeba
jeszcze znać dobrze lokalny rynek – dodaje Strzelecki.
Znajomość rynku to podstawa
Nowe rynki to zawsze duże wyzwanie dla firmy. Jaką koncepcję wejścia obrał polski lider rozwiązań
IT? Według przyjętej przez zarząd strategii każde zagraniczne biuro jest współtworzone przez
lokalnych specjalistów. Zespół w Irlandii prowadzi Jim Fitzgerald, na stanowisku Regional Business
Development Manager. - Jim to wykwalifikowany ekspert w branży IT, który od wielu lat zdobywał
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doświadczenie zawodowe w Irlandii i w Niemczech. Współpracował także z firmami w Europie
Środkowo-Wschodniej realizując projekty IT w połowie lat 90-tych w krajach aspirujących
do wspólnoty Europejskiej. Dziś dołączył do zespołu TenderHut. Świetnie zna lokalny irlandzki rynek
i płynnie porusza się po zagadnieniach branży IT. To doskonały partner do rozwoju biznesu. Jestem
przekonany, że zaufanie, jakim darzą polskich specjalistów w Irlandii i znajomość potrzeb klientów,
którą wnosi Jim przyniesie nam kolejny sukces – mówi Waldemar Birk, prezes TenderHut.
Na Polaków można liczyć
Rzeczywiście, znajomość lokalnego rynku dostarczana przez partnera biznesowego łączy
się z nieposzlakowaną opinią o polskich programistach. Według wspomnianego wcześniej raportu
HackerRank nasi programiści zajmują razem z Węgierskimi ex aequo drugie miejsce pod względem
determinacji w stawianiu czoła trudnościom, które pojawiają się w danym projekcie
informatycznymiii. – To niezwykle ważna cecha, która świetnie się sprawdza na rynkach starego
kontynentu takich jak Irlandia. Pracując nad powstaniem nowego biura w Dublinie często wśród
potencjalnych klientów słyszałem pozytywną opinię o Polakach, jako ludziach do zadań
specjalnych. W tej roli świetnie odnajduje się właśnie nasza spółka córka SoftwareHut, która
realizuje międzynarodowe projekty, wspierając duże światowe koncerny w rozwoju ich produktów.
– mówi Robert Strzelecki, wiceprezes TenderHut.
Element szerszej strategii
Grupa Kapitałowa TenderHut od momentu jej powstania rozwija się w bardzo szybkim tempie.
Nowe biura na terenie całej Europy to element szerszej strategii, której celem jest wejście wiosną
2019 roku na Warszawską Giełdę Papierów Wartościowych. Obecnie Grupa posiada oddziały
w Danii, Szwecji, Niemczech, Wielkiej Brytanii, Szwajcarii i Irlandii. - Nowo otwarte biuro w Irlandii
to kolejny przystanek na światowej mapie podboju. W planach mamy jeszcze otwarcie biur m.in.
w Nowym Jorku, Francji i Holandii – mówi z dumą Robert Strzelecki. Realizowana ekspansja
na zagraniczne rynki, konsolidacja branży IT w północno-wschodniej Polsce i inwestycje w rozwój
własnych i innowacyjnych produktów wymagają kapitału, który spółka ma nadzieję uzyskać
w drodze debiutu na głównym parkiecie.
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***
W skład grupy kapitałowej TenderHut wchodzą 4 kooperujące ze sobą spółki zależne. SoftwareHut specjalizuje
się w projektowaniu, dostosowywaniu i rozwijaniu systemów informatycznych (portale www, aplikacje mobilne,
systemy dedykowane i wiele innych) oraz oferuje usługi szeroko rozumianego outsourcingu IT. Solution4Labsświadczy
usługi implementacji oraz dostosowywania systemów klasy LIMS do indywidualnych potrzeb
laboratoriów. LegalHut świadczy usługi doradztwa prawnego i merytorycznego w zakresie zamówień publicznych oraz
postępowań przetargowych w obszarze usług i produktów IT. ProtectHut skupia się na zagadnieniach z zakresu
cybersecurity wspierając klientów we wdrażaniu europejskich dyrektyw dotyczących bezpieczeństwa
w cyberprzestrzeni.
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