Warszawa, 26.04.2018 r.

Nowy ekspert na pokładzie TenderHut, Jerzy Potocki będzie odpowiadał za
konsolidację rynku firm IT
Białostocka grupa kapitałowa TenderHut po raz kolejny pokazuje, że plany swojego dynamicznego
rozwoju traktuje bardzo poważnie. Pozyskanie do swoich szeregów Jerzego Potockiego to kolejny krok na
drodze ich ekspansji, zarówno krajowej, jak i zagranicznej. Kim jest nowy członek zespołu białostockiego
lidera IT i za co będzie odpowiadał na nowym stanowisku?
Człowiek od rozwoju
W TenderHut Jerzy Potocki będzie zajmował stanowisko Head of M&A Strategy. – Ogromne doświadczenie
zawodowe Jerzego oraz jego niespotykana pomysłowość technologiczna sprawiły, że ze spokojem
powierzyliśmy mu funkcję szefa ds. fuzji i przejęć. Do jego zadań będzie należało przede wszystkim
budowanie strategii przejęć i akwizycji lokalnych spółek IT, ale liczymy również na jego wsparcie w zakresie
poszukiwań inwestorów dla naszej grupy kapitałowej. Jerzy Potocki zna realia zagranicznego biznesu i dzięki
temu będzie w stanie nam doradzić, jak wesprzeć działania sprzedażowe i rozwój produktów, by nasza
ekspansja zagraniczna miała szansę na dalszy, dynamiczny rozwój – tłumaczy Robert Strzelecki. – Praca dla
TenderHut to kwintesencja tego, co interesuje mnie zawodowo – połączenie nowych technologii i biznesu
prowadzonego z dużym rozmachem. Już teraz mam wiele pomysłów w jaką stronę powinien iść rozwój
grupy i nie mogę się doczekać, kiedy zaczniemy go realizować – mówi z entuzjazmem Jerzy Potocki.
Jerzy Potocki – biznesowy multiinstrumentalista
Jerzy Potocki, jako osoba od zawsze pełna energii i nowych pomysłów, od początku swojej kariery parł do
przodu z godną podziwu determinacją. W wieku zaledwie 20 lat już współtworzył pierwszą firmę doradczą –
TAKE IT – Doradztwo Personalne, którą szybko doprowadził do pozycji lidera na polskim rynku. Jego studia
na Wydziale Fizyki Technicznej i Matematyki Politechniki Warszawskiej na specjalizacji Informatyka
Stosowana były owocne nie tylko w naukę, ale także inne aktywności. Potocki w tym czasie współtworzył
BEST - Board of European Students of Technology, czyli studencką inicjatywę umożliwiającą dialog,
współpracę i wymianę pomiędzy studentami europejskich uczelni technicznych. Obecnie jest to największa
w Europie organizacja skupiająca studentów tej grupy kierunków. Jest także absolwentem elitarnego
programu Master HEC/SGH, który przygotował go do sprawowania funkcji managerskich. – Jako pasjonat
technologii i biznesu od zawsze wiedziałem, że działalność tych branż nie może zamykać się w granicach
naszego kraju, dlatego już na studiach walczyłem o różne możliwości poznania jak działa się w tych
obszarach za granicą – mówi Jerzy Potocki. W swojej karierze Potocki angażował się w wiele projektów
start-up'owych, jest również co-founderem MIT Enterprise Forum Poland, a wcześniej był także
wspólnikiem w EnterNet (prv.pl, site.pl, wapacz.pl). Jednak ostatni czas poświęcał na pracę jako Co-founder
i prezes zarządu polskiej części firmy AIMS International, specjalizującej się w rekrutacji na stanowiska
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kierownicze i specjalistyczne, metodami poszukiwań bezpośrednich. Przez kilka lat był członkiem
światowego zarządu AIMS, który ma prawie 100 biur w 50 krajach. – Ta praca dała mi poczucie, że
właściwie osoby na właściwym stanowisku stanowią więcej niż połowę sukcesu każdego przedsiębiorstwa –
mówi Potocki.
***
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.
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