
LETNIA AKADEMIA 

TALENTÓW CYBERBEZPIECZEŃSTWA 

 

 

Zainteresowane osoby proszę o kontakt ze mną poprzez:  

 Telefon kontaktowy: 696-986-680 
 Email: kanclerzadrian@wp.pl 

 

O nas: 

Jesteśmy prężnie rozwijającym się start-upem oferującym usługi z dziedziny 
cyberbezpieczeństwa. Chcemy zbudować młody kreatywny, otwarty na 
wyzwania zespół, który nie boi się podejmować trudnych zadań. Nasza siedziba 
znajduje się na Warszawskim Ursynowie.  

Realizujemy projekty dla klientów z branży finansowej z wielu europejskich 
stolic. Na co dzień pracujemy z biura w Warszawie. Okazjonalnie mogą pojawić 
się wyjazdy zagraniczne. 

 

Jak pracujemy? 

Podstawowe zasady w naszej firmie to: 

 Jeśli pracujesz więcej niż 8h dziennie to znaczy, że robisz coś źle 😊 
 Jeżeli pracujesz w piątkowe wieczory bądź weekendy to oznacza, że 

robisz coś bardzo źle 
 Nie pozwalamy sobie na zatrudnianie ludzi z paskudnym charakterem 
 Co miesiąc całym “składem” wybieramy się do fajnej restauracji na obiad 

- ufundowany z kieszeni szefa 
 Po pracy robimy turnieje w Teken'a 5 na PlayStation (kto ogra szefa ten 

dostaje browarka) 
 Typową korporacyjną strukturę zastępujemy koleżeńskimi więziami i 

wzajemnym szacunkiem 
 

Co oferujemy: 

 Konkurencyjne wynagrodzenie względem umiejętności 
 Możliwość nauki od ekspertów realizujących projekty w 

międzynarodowych organizacjach 
 Pracę w pełnym wymiarze godzin  
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 Praca w biurze, możliwość także pracy zdalnej po kilkumiesięcznym 
szkoleniu 

 Świetną atmosferę, pomocny zespół 
 Strefę gamingową, a tuż obok naszego miejsca pracy znajduje się las 

Kabacki gdzie można udać się na spacer/pobiegać 
 Realny wpływ na rozwój firmy 

 

Nasze wymagania (akurat te trzeba spełniać 😊):  

 Studiujesz zaocznie  
 Mówisz dobrze po Angielsku 
 Masz motywację do rozwoju 
 Chcesz rozwinąć swoje umiejętności w zakresie IT Security 
 Jesteś komunikatywny, zaangażowany i posiadasz umiejętność szybkiego 

przyswajania wiedzy 
 

Nie wymagamy doświadczenia w branży, jeśli takie posiadasz będzie to Twoją 
zaletą 

 

Dodatkowo mile widziane (będzie to Twój atut): 

 Zainteresowanie zagadnieniami z zakresu Bezpieczeństwa IT  
 Umiejętność pracy w pakiecie Microsoft Office (PowerPoint, Excel, Word) 
 Samodzielność, umiejętność analitycznego myślenia 
 Kreatywność w rozwiązywaniu problemów 

 


