
 

 

 

Dlaczego warto dołączyć do Geeków? 
 

O nas, czyli o Geek Soft 

Geek Soft specjalizuje się w projektowaniu, wdrażaniu oraz integracji systemów informatycznych z zakresu             

kryptowalut, platform obrotu na rynkach finansowych oraz innych aplikacji z sektora FinTech. Nasz zespół to               

ambitni i pełni pasji ludzie, którzy cenią pomysłowości i niestandardowe rozwiązania. 
 

W skrócie: 

● Pracujemy w metodologii Agile (Scrum), robimy częste commity i stosujemy pull requesty 

● Sprzęt wybiera sobie każdy sam, czy to Mac czy PC, czy monitor 24” czy 30”, zaopatrzymy w co dusza                   

zapragnie 

● Jesteśmy elastyczni jeśli chodzi o wybór technologii 

● Nie pracujemy dla klienta, rozwijamy własne produkty co daje nam dużą elastyczność działania  

i komfort pracy 

● Nie jesteśmy korporację, panuje u nas “rodzinna” atmosfera 

● Nasze biuro znajduje się w samym centrum Warszawy (ulica Piękna to Mekka dla smakoszy  

i idealne miejsce na popołudniowe lunche) 

● W biurze mamy fajny expres do kawy, piłkarzyki, konsole PS4, chillout zone, przekąski i owoce 

● Przeprowadzamy wewnętrzne cykliczne hackatony 

● Organizujemy fajne wypady integracyjne, paintball, strzelnica, gokarty, escape room, kasyno ... 

Zespół i środowisko pracy  

● Zespoły są podzielone na 3-4 osobowe grupy 

● Członkowie zespołu to osoby z dużym doświadczeniem, ale nie pozjadaliśmy wszystkich rozumów,            

mamy luźne podejściem do siebie, najważniejszą cechą każdego członka zespołu jest to, że             

kodowanie to pasja która nie kończy się po wyjściu z pracy 

● Średnia wieku w zespole to 30 lat 

Projekty nad którymi pracujemy 

● Rozwój platformy handlowej kontraktami CFD 

● System płatności kryptowalutami 

● System refer-a-friend  

● Aktualnie rozwijamy dwa nowe równie ciekawe projekty o których dowiesz się więcej na spotkaniu ☺ 

Wykorzystywane technologie 

● Backend 
o Elixir & Phoenix 

o C# .NET 

o C++ 

o NodeJS 

o RabbitMQ 

o ZeroMQ 

o MSSQL 

o PostgreSQL 

 



 

● Front-end 

o Angular (obecnie 6 + RxJS, ngrx itp) 

o React 

o JS/ES6/Typescript, HTML5, CSS3, SASS 

o Webpack, Cordova 

o MongoDB 

● Admin/DevOps 

o Zabbix 

o Jenkins 

o Circleci 

o GIT 

o Amazon Web Services (AWS) 

o Docker 

 

Szkolenia i rozwój zawodowy 

● Jeśli ktoś jest zainteresowany konkretnym tematem to finansujemy szkolenia, wyjazdy na konferencje            

itd. 

● Cyklicznie (2-3 razy w roku) przeprowadzamy wspólne szkolenia ze specjalistami, nie tylko IT ale też               

umiejętności miękkie 

● Mamy pokaźną bibliotekę oraz subskrypcje najlepszych tutoriali edukacyjnych: 

o pluralsight.com 

o egghead.io 

o udemy.com 

o lynda.com 

 

Forma współpracy 

● B2B “faktura”, umowa o dzieło, umowa zlecenie, 

● Praca na pełen etat 160h w miesiącu 

● Możliwa sporadycznie praca zdalna 

● Pomimo formy współpracy B2B, staramy się warunkami odwzorować umowę o pracę, czyli  

w przypadku choroby płacimy 80%, każdemu przysługuje płatny urlop w wymiarze zgodnym ze             

stażem pracy (analogicznie do umowy o pracę) 

 

Jak wygląda proces rekrutacji na dane stanowisko 

● Krótkie zadania na spotkaniu sprawdzające umiejętność praktycznego wykorzystania wiedzy 

● Rozmowa 


