
A TO Się zdziwisz:
1 000 000 londyńczyków  
dziennie podróżuje metrem  
dzięki naszym systemom.

Opracowaliśmy wojskowe   
zabezpieczenia komunikacyjne   
dla NATO.

Stworzyliśmy „Atos Quantum”, 
najpotężniejszy na świecie  
symulator kwantowy.

Z sukcesem realizujemy ponad 
50 kontraktów dla klientów  
 z niemal 40 krajów. 
To wszystko z Polski!

Aplikuj już dziś na jobs.atos.net

Thank you from 
the mountain. 
Danke vom Berg.

Języki obce znasz  
lepiej niż autor hasła?
Pracuj ze światowym liderem 
transformacji cyfrowej.



Poznajmy się bliżej

W Atos wierzymy, że umiejętne wykorzystanie najnowszych technologii 
pozytywnie wpływa na każdą dziedzinę naszego życia. Jednak aby
skutecznie z niej korzystać, niezbędne są doświadczenie, globalna 
współpraca i wspólna wizja przyszłości.

Atos globalnie:

Atos lokalnie:

• światowy lider transformacji cyfrowej zatrudniający  
   ponad 120 000 pracowników w 73 krajach,

• dostawca usług zarządzania infrastrukturą IT, integracji              
   systemów informatycznych, outsourcingu i doradztwa IT,

• globalny dostawca rozwiązań IT dla wielu sektorów, m.in.:  
   obronnego, finansowego, ochrony zdrowia, przemysłu     
   produkcyjnego, medialnego, energetycznego, publicznego,  
   handlowego, telekomunikacyjnego i transportowego,

• światowy partner IT Igrzysk Olimpijskich i Paraolimpijskich.

• w Polsce od 2000 roku,

• zatrudnia ponad 5000 pracowników i wciąż szuka nowych,

• oddziały w Warszawie, Bydgoszczy, Wrocławiu, Krakowie,  
   Opolu i Łodzi,

• działa w ramach 3 dywizji: Infrastructure and Data Management,    
   Big Data & Security, Business & Platform Solutions.



Benefity Zaopiekujemy się Tobą

Do wyboru, do koloru

IT na językach

Mierzymy wysoko

Taste IT

Sport to zdrowie

Nie samą pracą Atos żyje

Take IT easy

Wozimy się

Otoczymy Cię prywatną opieką medycz-
ną. Zapewnimy też ubezpieczenie na ży-
cie. Wedle życzenia, dostępne są również 
warianty dla rodziny. Jeśli jako pracownik 
Atos zostaniesz mamą lub tatą, otrzymasz 
od nas wsparcie finansowe!

W Atos możesz uczyć się wybranego ję-
zyka na trzy sposoby: tradycyjnie, w klasie 
on-line oraz poprzez platformę e-learnin-
gową.

W ramach platformy benefitowej otrzy-
masz gwarantowaną pulę punktów do wy-
korzystania na  zakupy, bilety na koncerty 
lub realizację innych marzeń.

Stworzymy warunki do podnoszenia 
kwalifikacji poprzez: indywidualne plany 
rozwoju, budżet na działania rozwojowe, 
szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne, moż-
liwość udziału w konferencjach, między-
narodowe certyfikacje, inicjatywę Tech 
Talks i... sprawdź, co jeszcze!

W czwartek zapewnimy Ci dawkę wita-
min. Będą na Ciebie czekać naturalne 
soki jabłkowe lub świeże owoce. Kawa  
z naszego ekspresu postawi Cię na nogi po 
wyczerpującym callu. Lodówki i mikro-
falówki otworzą się na diety pudełkowe  
i autorskie dania. Coś na ząb? Zapraszamy 
do naszych automatów vendingowych. 
Większy głód? Zaspokoisz go w pobliskich 
restauracjach.

U nas popracujesz nad rzeźbą z kartami 
Multisport i OK System. Stworzysz  własny 
sportowy team i dostaniesz na to dofinan-
sowanie w ramach programu b-Aktiv. Je-
żeli wolisz poruszać się rowerem, do byd-
goskiego biura bez problemu dojedziesz 
nową ścieżką. Możesz też skorzystać  
z roweru aglomeracyjnego.

Work-life balance ma u nas high priority. 
Razem gramy w planszówki, gotujemy 
dania z kuchni świata i, w zależności od 
dywizji, integrujemy się na tematycznym 
balu, wyjeździe lub pikniku w lesie.

Mówimy sobie po imieniu! Dress code? 
Krawaty dawno wyszły u nas z mody.  
Casualowa stylówka to must have tego  
i każdego innego sezonu w Atos. Szyku za-
dasz podczas wizyty klientów.

Pracowników z Torunia codzien-
nie zabiera do pracy Atos Bus, a po  
8 godzinach bezpiecznie odwozi do 
domu. Lokalsom z kujawsko-pomorskie-
go finansujemy 60% opłaty za parking 
na terenie firmy. We Wrocławiu wszyst-
kim zapewniamy miejsca parkingowe. 
W zależności od odległości, jaka dzieli 
Twój dom od biura, Atos dołoży się do bi-
letu miesięcznego lub paliwa.



Nie możesz się doczekać zamówionej 
przesyłki? W Bydgoszczy odbierzesz  
ją w paczkomacie tuż pod firmą. Przyda-
łoby się wypłacić gotówkę? Wystarczy 
wycieczka do bankomatu na terenie 
bydgoskiej lokalizacji. Dzieci możesz 
odprowadzić do prywatnego przed-
szkola na terenie firmy w Bydgoszczy  
i we Wrocławiu.

Nie tylko mama mówiła. Atos dofinansu-
je Twoje studia związane z wykonywaną 
pracą! Wysokość refundacji będzie uzależ-
niona od stanowiska i decyzji menedżera.

W Polsce jest nas ponad 5000. Pomyśl, 
ile dobrego może zrobić taka ekipa. Regu-
larnie organizujemy akcje CSR, z których 
dochody przekazujemy potrzebującym.

Kolega, sąsiad, a może brat sprawdzą się 
w pracy w Atos? Jeśli polecone osoby 
przejdą pomyślnie próbę czasu, zgarniesz 
bonus referalowy, a w pakiecie pracę  
w doborowym towarzystwie.

Ludzie! To głównie dzięki nim poniedział-
ki w Atos nie są takie straszne! Atmosferę 
mamy najlepszą w mieście.

Wzrok już nie taki sokoli? Czas na zmianę 
oprawek? Na zakup nowych okularów  
korekcyjnych otrzymasz od Atos 600 zł.

Siostra bierze ślub? Bronisz magisterkę? 
Cieszymy się razem z Tobą i dajemy do-
datkowy dzień wolny!

Jeśli jesteś studentem jednej z polskich 
uczelni, mamy nadzieję, że już się spo-
tkaliśmy! Wiemy też, że im wcześniej, 
tym lepiej, dlatego intensywnie działa-
my na uniwersytetach, mamy swój pro-
gram ambasadorski i klasę partnerską  
w II LO w Bydgoszczy oraz II LO w Opolu.

My też lubimy oglądać w weekendy Net-
flixa, ale wolny czas możesz wykorzystać 
również na darmowe Akademie, podczas 
których poznasz tajniki IT. Lubimy się

Masz wpływ na to, 
z kim pracujesz

Pomagamy

Ucz się, ucz, bo...

All in one

Zobacz różnicę

Wolne na ważne momenty

Studenckie sprawy

Weekend z Atos

Aplikuj już dziś na jobs.atos.net



Network Data and 
Communication Services 

(NDCS)

Miejsce pracy dla Ciebie:  
Network Operations Center

Szkolenia i certyfikacje:

Obszar językowy:

Oferty pracy:

Rozwój:

• Model pracy 24/7 (elastyczne godziny  
– możliwość pracy i studiowania). 

• Praca na tym stanowisku jest organizowana 
w systemie 10-dniowym, tzn.: 2 dni porannej  
zmiany, 2 dni popołudniowej, 2 dni nocnej  
+ 4 dni wolnego.

• Wyjazdy zagraniczne.

• Pierwsza linia wsparcia i pierwszy etap 
nauki zagadnień sieciowych.

• Wstęp do świata nowych technologii, 
serwisów i procedur.

• Praca w międzynarodowym środowisku 
– język angielski/niemiecki/francuski  
– 90% rozmów z klientami odbywa się w tych 
językach, co zapewnia rozwój kompetencji 
językowych.

NETWORK: CCNA, JUNOS  
SECURITY: CHECKPOINT, JUNIPER, ASA  
DATA CENTER: NEXUS, LOADBALANCING, ASR

NETWORK: ARUBA, CCNP, SOFTWARE DEFINED 
NETWORK (VIPTELA, MERAKI, ACI)
SECURITY: JUNIPER, CHECKPOINT, CISCO ASA
DATA CENTER: CISCO NEXUS, JUNIPER, BROCADE

ATOS ACADEMIES & INTERNAL TRAININGS:

SZKOLENIA ZEWNĘTRZNE:

5 obszarów technicznych:

2 obszary managementowe:

Basic Networking  
Network Protection 
Load Balancing 
Network Cloud 
Software Define Network

Service Management
People Management

Szczególnie język niemiecki, francuski i angielski

Network Operator with English/German, nr ref. 64409
Network Operator with French, nr ref. 46903



Workplace and
Service Desk Services 
(WSDS)

Miejsce pracy dla Ciebie:  
Service Desk

Szkolenia i certyfikacje:

Obszar językowy:

Oferty pracy:

Rozwój:

• Doświadczenie zawodowe nie jest wymagane  
– gwarantujemy pełen pakiet szkoleń na start!

• Dzięki pracy zmianowej można wygodnie 
połączyć zatrudnienie ze studiami.

• Idealna praca dla osób posługujących się  
językiem niemieckim lub francuskim oraz  
angielskim, które chcą rozwijać umiejętności  
komunikacyjne.

• Doskonałe miejsce dla entuzjastów IT, 
którzy nie mają profesjonalnego 
doświadczenia w branży, ale chcieliby  
je zdobyć.

poznasz sposoby i procedury rozmowy z klientem

np. Outlook, Windows czy podstawy sieci

pozwala zmierzyć się ze stresem spowodowanym 
pierwszą rozmową z „klientem”

pozwalają przyswoić bardzo istotną wiedzę 
dotyczącą zasad prowadzenia rozmowy

CALL HANDLING:

SZKOLENIA TECHNICZNE:

DEMO ROOM:

SZKOLENIA SOFT SKILLS:

IT Specialist:

Team Leader:

Project Manager:

Process Manager:

Windows desktop and server, Office 
365, Citrix, Vmware, McAfee, Linux, 
cloud solutions i inne najnowsze 
technologie

License 2 Lead, Manager on Duty

PRINCE2, Agile, PMI

ITIL (foundation & intermediate 
levels), License 2 Deliver

Szczególnie język niemiecki, francuski i angielski

Junior IT Support Specialist with:
- French, nr ref. 63074

- German, nr ref. 64073
- English, nr ref. 63072



Big Data & Security 
(BDS)

Miejsce pracy dla Ciebie:  
Security Operations Center

Szkolenia i certyfikacje:

Obszar językowy:

Oferty pracy:

Rozwój:

• Model pracy 24/7. Elastyczne godziny  
– możliwość pracy i studiowania. 

• Praca na tym stanowisku jest wyznaczana 
w systemie 10-dniowym, tzn.: 2 dni porannej 
zmiany, 2 dni popołudniowej, 2 dni nocnej  
+ 4 dni wolnego.

• Pierwsza linia wsparcia i pierwszy etap 
nauki zagadnień bezpieczeństwa.

• Najbardziej prestiżowa dziedzina IT.

• Najchętniej poszukiwane stanowisko  
na rynku IT.

• Praca z sześcioma monitorami, co sprawia, 
że jesteś mistrzem multitaskingu. 

SECURITY OPERATIONS CENTER ACADEMY

ITIL FOUNDATION, COMPTIA SECURITY+

IMMERSIVE LABS, ITIL KNOWLEDGE KIT,  
ITIL OPERATIONAL SUPPORT AND ANALYSIS; 
GETTING THINGS DONE, CCNA SECURITY

ATOS ACADEMY:

SZKOLENIA ZEWNĘTRZNE:

PLATFORMA E-LEARNINGOWA:

4 obszary techniczne:

SIEM
Vulnerability Scanners 
Antivirus Software 
Proxy

Szczególnie język angielski

Service Delivery Supporter in Security Operations Center, nr ref. 105494
Operator in Security Operations Center, nr ref. 97776



Application Hosting 
Services (AHS)

Miejsce pracy dla Ciebie:  
Enterprise Operation Center

Szkolenia i certyfikacje:

Oferty pracy:

Rozwój:

• Raportowanie i kontroling.

• Komunikacja z różnymi zespołami  
oraz z klientem w pierwszej linii.

• Zapewnienie codziennej obsługi 
monitorowania infrastruktury klienta.

• Rejestrowanie, przesyłanie i rozwiązywanie 
podstawowych problemów związanych  
z technologiami informatycznymi.

Introduction & Onboarding: podstawy procesu, 
narzędzia używane w Atos, pojęcia techniczne  
oraz podstawy IT, umiejętności miękkie
Po kilku miesiącach: Atos EOC Academies dla 
umiejętności technicznych (Windows, Linux, SAP, 
Database, ATM, UCS)

Process: ITIL Foundation  
Project management: Prince2 Foundation 
Atos Academies ukierunkowane na konkretne 
technologie (Windows, Linux, SAP, Database,  
ATM, UCS itp.)

ATOS ACADEMIES ORAZ SZKOLENIA 
WEWNĘTRZNE:

SZKOLENIA ZEWNĘTRZNE:

Obszary techniczne:

Obszary managementowe:

Obszary procesowe:

Quality Team

TT&T – Transition, Transformation 
and Technical Lead Team 
Automatizations

EOC Support 
L1 + Support (Windows, Linux, ATM, 
Sap, UCS)

Coordination 
Team Manager

Project team 
Service management outside EOC

EOC Pilot – Junior ICT Engineer with: 
- French, nr ref. 47357 

- German, nr ref. 47378 
- English,  nr ref. 67671

W oparciu o przygotowane instrukcje i procedury, każdy może uczyć się podstawowych operacji  
z różnych dziedzin IT – sieci, baz danych, aplikacji lub systemów – bez wcześniejszego doświadczenia.

Thank you from the mountain!


