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1 
Kim 
jesteśmy?



Atos w Polsce to ponad 
4,300 specjalistów, 
zatrudnionych w dwóch 
organizacjach biznesowych:  

Atos Polska (dedykowana 
do obsługi polskiego rynku) 
oraz Atos Poland GDC 
(obsługujacej projekty  
globalne).

Na rynku polskim Atos dostarcza 
usługi największym graczom 
z sektorów telekomunikacyjnego, 
finansowego, energetycznego, 
przemysłowego oraz publicznego. 

Zespół ponad 900 specjalistów 
Atos Polska pracujacych w biurach 
w Warszawie, Łodzi, Gdańsku, Toruniu 
i Wrocławiu wspiera klientów w całym 
procesie realizacji nowych rozwiazań IT.

miliardów przychodu rocznie 

technologów biznesu

kraje świata

Atos globalnie

100 000

€12

72



2 
Kogo
szukamy?



W ramach ścieżki technologicznej możesz 
pracować jako programista, specjalista 
ds. wsparcia i utrzymania systemów lub 
specjalista ds. zapewniania jakości. 
Proponujemy różne poziomy stanowisk 
w zależności od Twojego doświadczenia. 
Będziesz mieć wpływ na kreowanie 
rozwiązań i na ich rozwój. Będziesz 
pracować w nowych technologiach 
dla światowych graczy na rynku.

W ramach ścieżki konsultingowej 
możesz pracować jako analityk 
biznesowy, opiekun klientów 
kluczowych, menedżer produktu 
lub doradca w dziedzinie procesów 
branżowych. Będąc członkiem naszego 
zespołu weźmiesz bezpośredni udział 
w rozwijaniu i wdrażaniu prowadzonych 
przez firmę Atos Polska projektów 
realizowanych dla naszych klientów.

Możesz do nas dołączyć na takie 
stanowiska jak Projektant Graficzny 
i Konsultant User Experience. W tym 
zespole będziesz wykonywać zadania 
związane z architekturą informacji, 
weryfikowaniem systemów pod kątem 
przyjazności dla użytkownika, będziesz 
mógł projektować strony, aplikacje, 
a także analizować rynek pod kątem 
trendów designu i interfejsów.

Pro�l
technologiczny

Pro�l
konsultingowy

Pro�l
UX & Gra�czny

Kogo szukamy?



3 
Co oferujemy?  



desktop/laptop
+ monitor 24’

kawa, herbata, 
czekolada, owoce 

gratis

kursy
językowe

Medicover,
Multisport,

bilety do kina

elastyczny czas pracy,
praca zdalna, 

podwyższone wynagrodzenie
ze względu na prawa autorskie

kluby 
zainteresowań

imprezy 
�rmowe

program
rekomendacyjny

system 
premiowy

szkolenia dział R&Dmentor

chillout
room

Co oferujemy?



4 
Nasze
projekty



PUE - E-ZLA Klient: 
Zakład Ubezpieczeń Społecznych 

Cel biznesowy: 
Uszczelnienie systemu wystawiania zwolnień lekarskich
Rezygnacja z obiegu dokumentów papierowych, które 
generują koszty
Portal internetowy – klienci zewnętrzni (lekarze, płatnicy, 
ubezpieczeni, świadczeniobiorcy)



Technologie: 

Server ESB WebMethods
Klaster na potrzeby klientów biznesowych oraz indywidualnych

Baza danych PostgreSQL – wersja EnterpriseDB 
Zarządzanie danymi portalu

Baza danych SQL Server
Techniczna baza danych na potrzeby ESB

Portal informacyjny oparty o Liferay

Portal dla klientow ZUS
Java, DOJO, JADE, NODE.js, FLEX

 

PUE - E-ZLA

Całość rozwiązania 
oparta o architekturę 
wysokiej dostępności



Platforma
aukcyjna

Klient: 
Urząd Regulacji Energetyki

Cel biznesowy: 
Platforma aukcyjna w zamyśle ma wspierać instalacje 
wykorzystujące odnawialne źródła energii w sposób 
efektywny kosztowo
Ustawa o odnawialnych źródłach energii (OZE)



Technologie: 
   

Klastrowa architektura wysokiej dostępności 
oparta o mechanizm wirtualizacji
Dedykowane środowiska: Live, Test

Baza danych PostgreSQL
– Baza danych merytorycznych oraz audytowa  
– Z dedykowanym modułem ograniczającym dostęp do danych merytorycznych
– Balancer oparty o pgpool

Portal internetowy
Spring-boot
Thymeleaf
JADE
Tomcat

Platforma
aukcyjna

Całość rozwiązania 
oparta o JAVA 1.8



Portal 
ubezpieczeniowy

Klient: 
jedna z największych instytucji 
sektora ubezpieczeniowego w Polsce

Cel biznesowy: 
Utworzenie rozwiązania zintegrowanego z systemami 
dziedzinowymi klienta i jego procesami biznesowymi

Portal internetowy – klienci zewnętrzni
Publikacja treści
Obsługa klienta zewnętrznego przez Internet

Portal intranetowy – kontrahenci klienta
Stworzenie centralnego miejsca obsługi dla ponad 30-stu typów 
instytucji współpracujących
Wyeliminowanie komunikacji papierowej

Centralne zarządzanie tożsamością
Wdrożenie centralnego systemu zarządzania tożsamością 
i uprawnieniami klientów zewnętrznych i wewnętrznych



Technologie: 

Oracle WebLogic Server
Czterowęzłowy klaster z centrum zapasowym

Oracle WebCenter Portal
Portale: internetowy i intranetowy

Oracle WebCenter Content
Enterprise Content Management System - repozytorium dokumentów

Oracle Application Development Framework
Framework Oracle do tworzenia aplikacji internetowych

Oracle Identity and Access Management Suite
Single sign-on (SSO)
Zarządzanie tożsamością i uprawnieniami

 

Portal
ubezpieczeniowy

Całość rozwiązania 
oparta o platformę Oracle 
Fusion Middleware 11g



Klient: 
Bull Francja

Cel biznesowy: 
Udostępnienie aplikacji webowej będącej 
interfejsem dostępowym dla klientów rozwiązań 
High Performance Computing

zarządzanie zadaniami obliczeniowymi
wsparcie dla sesji wizualizacyjnych (XRV. VNC)
API REST-owe umożliwiające integrację z infrastrukturą klienta
integracja z serwerami licencji 
statystyki zużycia oraz wsparcie dla rozliczeń w modelach post-paid i pay-per-use

Extreme 
Factory
Computing 
Studio 



Extreme 
Factory
Computing 
Studio 



Extreme 
Factory
Computing 
Studio 



MySQL
integration
data base

Directory
service

XCS integration scripts

XCS UI
based on AngularJS

HTTP RESTfull API
(v2, v3)

Extreme 
Factory
Computing 
Studio 

HPC-as-a-Service

HPC cloud

AngularJS
+ Bootstrap + RWD

Java 8
+ Spring Boot

Docker

„Continuous Integration” 
„Jenkins”

 

Technologie: 



5 
Pytania



Dziękujemy
za uwagę
Znajdziesz nas na atoskariera.net


