Warszawa, 19.12.2017

Pół setki specjalistów na start!
SoftwareHut otwiera swoje biuro w Olsztynie
Ponad 50 specjalistycznych miejsc pracy utworzy w Olsztynie polska spółka SoftwareHut,
członek białostockiej Grupy Kapitałowej TenderHut, realizująca globalne projekty
informatyczne. Firma zatrudni na lokalnym rynku specjalistów z zakresu programowania, którzy
będą mieli okazję tworzyć aplikacje i oprogramowanie dla użytkowników z całego świata.
Oprócz nowych miejsc pracy SoftwareHut aktywnie będzie wspierać lokalną społeczność
programistów poprzez organizację cyklicznych spotkań branżowych.
14 grudnia uroczystego otwarcia biura dokonał Robert Strzelecki – wiceprezes Grupy Kapitałowej
TenderHut, w skład której wchodzi otwierająca oddział w Olsztynie spółka SoftwareHut. W ścisłym
centrum, czyli przy ul. Staromiejskiej 6 pracownicy będą mieli do dyspozycji biuro o powierzchni
ponad 500 m2. – Na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim studiuje ponad 800 informatyków z
różnych dziedzin. Do tej pory po ukończeniu studiów często wyjeżdżali z regionu w poszukiwaniu
ambitnych projektów i lepszego wynagrodzenia – od dziś nie muszą tego robić – mówi Robert
Strzelecki. – W ośrodkach takich jak Olsztyn jest pełno młodych, zdolnych programistów, którym
nasza firma zapewni rozwój zawodowy, możliwość realizacji międzynarodowych projektów oraz
konkurencyjne wynagrodzenie – dodaje Strzelecki.
Rozwój dla pracowników i regionu
Zatrudnienie pół setki specjalistów to pierwszy krok firmy na olsztyńskim rynku pracy. Ta drużyna
developerów, czyli konstruktorów oprogramowania, stanowi początek w rozwoju całego
ekosystemu informatyków, który SoftwareHut zamierza zbudować w Olsztynie. W pierwszej
kolejności firma zatrudni Front-end, Java, .NET developerów oraz testerów oprogramowania. Ci
specjaliści będą realizować globalne projekty dla międzynarodowych firm. To bardzo istotne z
punktu widzenia pracowników, którzy do tej pory lokalnie mogli wykazać się jedynie w projektach
realizowanych dla sektora budżetowego lub byli wynajmowani na potrzeby wielkich koncernów.
Pojawienie się takiego gracza jak SoftwareHut zmienia lokalny rynek pracy.
Szansa dla studentów
Kolejnym elementem planu stworzenia silnego środowiska branżowego jest rozwój programu
praktyk i stażów studenckich. – Mamy świadomość tego, że dobrych specjalistów wciąż brakuje.
Dlatego już na poziomie kształcenia akademickiego chcemy aktywnie uczestniczyć w budowaniu
lokalnego rynku specjalistów, dając studentom możliwość udziału w projektach, które realizujemy
– mówi Paulina Tynecka – specjalista ds. HR i jednocześnie Kierownik Biura w Olsztynie.

Budowa branżowego ekosystemu
– Chcemy na miejscu stworzyć swoistą społeczność programistów, dlatego wspieramy lokalne
inicjatywy IT. Dlatego inicjujemy założenie grupy.NET oraz meet.js integrujących właśnie to
środowisko. Doskonale rozumiem, jak ważne jest tworzenie społeczności, bo sam mimo tego, że
obecnie zarządzam firmą jestem także programistą – wyznaje Robert Strzelecki. – Dlatego
będziemy wzmacniać tego typu inicjatywy, które są otwarte dla wszystkich. Robimy to chociażby
poprzez udostępnienie naszego biura na spotkania społeczności i zaproszenie ciekawych postaci ze
świata IT – z dumą dodaje Strzelecki. Firma jest znana z tego typu inicjatyw. Utworzyła na przykład
grupę SoftwareHut Speaking, której eksperci uczestniczą w różnego rodzaju wydarzeniach IT jako
prelegenci.
Stabilne oparcie
Wejście na rynek olsztyński to jedna ze strategicznych decyzji całej grupy kapitałowej TenderHut.
Firma rozwija się bardzo dynamicznie i w tym roku znalazła się wśród 25 polskich firm w
prestiżowym rankingu Deloitte Technology Fast 500 EMEA (Europa, Bliski Wschód, Afryka). –
Stabilność i możliwości uczestniczenia w międzynarodowych projektach to ważny element w
zawodowym życiu programistów. Dlatego właśnie powołaliśmy do życia grupę TenderHut, której
częścią jest SoftwareHut. Dzięki temu możemy realizować największe projekty, a nasi pracownicy
mają poczucie, że ich praca jest doceniana na całym świecie – z dumą mówi Robert Strzelecki. I ma
powody do dumy, ponieważ takie postępowanie zaowocowało w przeciągu 3 lat prawie
potrojeniem załogi. Obecnie firma posiada 7 zagranicznych biur w kluczowych stolicach Europy
oraz w Nowym Jorku. Firma ponadto planuje w ciągu 2 lat wejść na Warszawską Giełdę Papierów
Wartościowych. Niewątpliwie do tego sukcesu przyczyni się otwarty właśnie olsztyński oddział.

***
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. Solution4Labs świadczy 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.

