
Przewodnik rekrutacyjny



Kopalnia diamentów

Dlatego tak istotne jest dla nas powiększanie zespołu. Bo nowe osoby to zawsze nowe, świeże

spojrzenie na projekty, które realizujemy, wymiana doświadczeń, transfer wiedzy i wzajemny

rozwój. Jeśli jesteś podobnego zdania, zerknij w którym miejscu u nas, widzisz największe

możliwości dla siebie.

Jesteśmy drużyną technicznych

entuzjastów, którzy non-stop poszerzają

swoje technologiczne horyzonty. Nie

stoimy w miejscu! Ciągle testujemy i

adoptujemy nowe rozwiązania.



W naszym zespole możesz rozwijać się jako:

Hosting Cloud Administrator

Project Manager

Marketing Specialist

Full Stack Developer Engineer

Customer Success Specialist

Key Account Manager

DevOps Cloud Engineer

Office Manager

Sales Manager



Sprawdź w jakich etapach będziemy się wzajemnie poznawać

Jesteśmy firmą internetową toteż i proces rekrutacji realizujemy przy intensywnym

wykorzystaniu Internetu. Dbamy o to, aby odbywał się w sposób elastyczny i

dostosowany do obecnych Twoich obowiązków:
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1. Czekamy na Twoje CV.

2. Starannie je analizujemy i sprawdzamy czy odpowiada 
kryteriom realizowanego procesu rekrutacyjnego.
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4. Wybranych kandydatów zapraszamy do wykonania zadania domowego 
(zadanie techniczne, rozwiązywane online).

5. Kandydatów, którzy prawidłowo rozwiążą zadanie, zapraszamy do 
rozmowy rekrutacyjnej. Zwykle realizujemy ją zdalnie, korzystając ze 

Skype lub Hangout, ale możemy również zaprosić Cię na osobiste 
spotkanie, w siedzibie firmy w Warszawie.

3. Wstępny kontakt telefoniczny.

Sprawdź w jakich etapach będziemy się wzajemnie poznawać
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7 7. Jeśli zdecydujesz, że jest to oferta nie do odrzucenia - WITAMY W 
ZESPOLE LCLOUD!

6. Jeśli proces wykaże, że możemy zaproponować Ci zadania, które 
dają Ci satysfakcję, złożymy Ci ofertę pracy.

Sprawdź w jakich etapach będziemy się wzajemnie poznawać

A co chcemy Ci zaproponować? Same konkrety!



PRACUJESZ BEZ WYCHODZENIA Z
DOMU

PRYWATNA OPIEKA MEDYCZNA

BONUSOWY WYJAZD DO LAS
VEGAS (RE:INVENT AWS)

SIEDZIBA Z WIDOKIEM NA PAŁAC
KULTURY

Możesz pracować z dowolnego miejsca, nawet z
domu decydując gdzie w danym momencie masz
biuro.

Współpracujemy z renomowaną siecią przychodni
LuxMed.

Gdy tylko dołączysz do grona certyfikowanych
inżynierów AWS Professional czeka Cię wyprawa
do Las Vegas a my Cię na nią zabierzemy.

Z okna naszej siedziby rozciąga się wspaniały widok
na panoramę Warszawy oraz Pałac Kultury i Nauki.



WYJAZDY INTEGRACYJNE

TRANSFER WIEDZY EKSPERCKIEJ

Cyklicznie spotykamy się, aby wymienić się nie tylko
uwagami na temat prowadzonych projektów, ale
również by zacieśniać koleżeńskie relacje.

W naszym zespole pracują eksperci od chmury, którzy
chętnie dzielą się swoim doświadczeniem i trickami.

ELASTYCZNE GODZINY PRACY Jesteśmy otwarci na indywidualne określenie godzin
pracy, w ramach naszego dnia biznesowego.

NIEFORMALNY STRÓJ Nie musisz codziennie przychodzić do pracy
w garniturze czy koszuli, wiemy że komfort dla
każdego oznacza co innego.



KONFERENCJE, MEETUPY

POMOC W PRZYGOTOWANIU
DO CERTYFIKACJI DOCKER

DIETY, DELEGACJE, DODATKI

Pracując z nami masz unikalną możliwość wzięcia
udziału w spotkaniach, konferencjach i meetupach
gdzie spotkasz najlepszych w branży.

Podzielimy się wiedzą i doświadczeniem w pracy
z Dockerem. Będziesz mógł praktycznie ją
wykorzystać w pracy projektowej. A gdy poczujesz
moc do zdania egzaminu, pomożemy Ci przygotować
się do certyfikacji.

Ponosimy wydatki związane z Twoimi podróżami
służbowymi i rozliczamy diety za delegacje.

DOSTĘP DO HI-TECH TOOLS
Korzystamy z najnowocześniejszych rozwiązań
dostępnych na rynku.



WSPÓŁPRACA Z SUPER KLIENTAMI Mamy najlepszych klientów, z którymi współpraca to
czysta przyjemność.

TY DECYDUJESZ KIEDY MASZ
PRZERWĘ

JASNA ŚCIEŻKA KARIERY

Jeśli potrzebujesz chwili odpoczynku – zaparzasz kawę
i pozwalasz sobie na chwilę relaksu.

W naszym zespole dbamy, aby każdy z nas był
najlepszy w tym co robi. Dlatego ważne są dla nas
jasno postawione cele, ich wysoki poziom realizacji i
rozwój kariery zawodowej.

DOSTĘP DO PLATFORM
SZKOLENIOWYCH

Będąc członkiem naszego teamu zyskujesz dostęp do
przydatnych platform szkoleniowych.



WSPARCIE W CERTYFIKACJI
AMAZON WEB SERVICES

OPIEKA TECHNOLOGICZNA
MENTORA

UDZIAŁ W WĘWNĘTRZNYCH
PROJEKTACH R&D

Każdy z nas stawiał kiedyś swoje pierwsze kroki
z AWS-em. Dlatego chętnie pomagamy
w przygotowaniach do certyfikacji.

Opracowaliśmy unikalny system mentoringu
wewnątrz organizacji. Gdy tylko zdecydujesz rozwijać
się w kierunku AWS trafisz pod “technologiczne
skrzydła” mentora z certyfikatem Professional
(również trenerskim), który cierpliwie
i z zaangażowaniem wspomoże Cię w drodze
do wymarzonych certyfikatów.

Zyskujesz niepowtarzalną możliwość wzięcia udziału
w projektach R&D oraz możesz mieć realny wpływ
na technologiczny kierunek rozwoju firmy.

BEZPOŚREDNI WPŁYW NA
REALIZOWANE PROJEKTY

Jako członek zespołu LCloud możesz przekuć swoje
sugestie w faktyczne działanie. Każda opinia jest
cenna.



UBEZPIECZENIE GRUPOWE

DODATKOWY SYSTEM 
MOTYWACYJNY

KURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Dbamy o poczucie bezpieczeństwa każdego z nas.
Dajemy również możliwość poszerzenia pakietu i
ubezpieczenia najbliższych członków rodziny.

Posiadamy rozbudowany system motywacyjny
pozwalający nie tylko na uzyskanie premii, ale również
na realizację zaplanowanej ścieżki zawodowej.

Pracując w międzynarodowym środowisku stawiamy
na znajomość języka angielskiego. Dofinansowujemy
kurs języka, aby komunikacja przebiegała płynnie.



Ścieżka rozwoju kompetencji technicznych

Amazon Web Services

Wiemy jak trudna jest droga do pozyskania odpowiednich certyfikatów technicznych.

Wiemy, bo wielokrotnie ją przemierzyliśmy. Wiemy też, jak ważne na tej drodze są

odpowiednie drogowskazy oraz ci, których można zapytać – „którędy właściwa

droga?”. Nasz zespół tworzą eksperci ze wszystkimi rodzajami certyfikatów Amazon

Web Services.



Ścieżka rozwoju kompetencji technicznych
Na co dzień aktywnie dzielą się swoją wiedzą, doświadczeniem oraz „trickami”, jak sprytnie i

efektywnie przygotować się do egzaminów certyfikacyjnych. Pracując z nami zyskujesz

dostęp do platform edukacyjnych, takich jak A Cloud Guru czy Cloudera, dzięki którym łatwiej

przygotujesz się do egzaminów certyfikacyjnych. Niejednokrotnie uczestniczyć będziesz w

unikalnych szkoleniach, w formie webinariów online, które dedykowane są wyłącznie

Partnerom Amazon Web Services. Co najważniejsze – zyskasz szansę pracy przy projektach,

w których będziesz mógł sprawdzić praktycznie zdobyte umiejętności, A gdy napotkasz na

swojej drodze ślepy zaułek, będziesz mógł skorzystać z pomocy doświadczonych kolegów.



Certification Roadmap
Twoja droga rozwoju kompetencji technicznych może przebiegać jak na poniższych schematach.



Certification Roadmap



AWS CERTIFIED SOLUTIONS ARCHITECT – ASSOCIATE

AWS CSA jest jedną z trzech dostępnych ścieżek certyfikacyjnych, skierowaną do osób, które rozwijają swoje 
kompetencje w zakresie projektowania rozproszonych aplikacji i systemów na platformie AWS. 

AWS CERTIFIED DEVELOPER – ASSOCIATE

Pierwszy stopień na ścieżce certyfikacji AWS przeznaczonej dla osób, które ukierunkowały swój rozwój na
zdobywanie wiedzy z zakresu tworzenia i przechowywania aplikacji na platformie AWS.

AWS CERTIFIED SYSOPS ADMINISTRATOR – ASSOCIATE

Pierwszy stopień na ścieżce certyfikacji przeznaczonej dla osób, które rozwijają się jako operatorzy
systemów.



AWS CERTIFIED SOLUTIONS ARCHITECT – PROFESSIONAL

Najwyższy poziom certyfikacji AWS CSA. Dokument stanowi potwierdzenie zaawansowanych umiejętności
technicznych i dużego, udokumentowanego doświadczenia w projektowaniu rozproszonych aplikacji
i systemów na platformie AWS.

AWS CERTIFIED DEVOPS ENGINEER – PROFESSIONAL

Najwyższy stopień certyfikacji dla operatorów systemów, potwierdzający posiadanie specjalistycznej wiedzy
z zakresu dostarczania, obsługi i zarządzania rozproszonymi systemami aplikacji na platformie AWS.

AWS CERTIFIED DEVOPS ENGINEER – PROFESSIONAL

Najwyższy stopień certyfikacji dla developerów, stanowiący potwierdzenie specjalistycznej wiedzy z zakresu
dostarczania, obsługi i zarządzania rozproszonymi aplikacjami i systemami na platformie AWS.



Certyfikacyjne potwierdzające kompetencje eksperckie: 

▪ AWS CERTIFIED ADVANCED NETWORKING SPECIALTY
▪ AWS CERTIFIED SECURITY SPECIALTY
▪ AWS CERTIFIED BIGDATA SPECIALTY
▪ AWS CERTIFIED MACHINE LEARNING SPECIALTY
▪ AWS CERTIFIED ALEXA SKILL BUILDER SPECIALTY



DOCKER CERTIFIED

Stanowi potwierdzenie umiejętności w zakresie projektowania i obsługi Dockera,
w tym konfiguracji zabezpieczeń i TLS, uruchamiania jednocześnie kilku aplikacji
w wielu kontenerach na różnych maszynach hostujących oraz znajomości Docker
Content Trust, Docker Machine, Swarn i Compose.



Onboarding i mentoring

Mówią, że jednym z najgorszych dni w życiu

jest pierwszy dzień w nowej pracy.

Mamy na to sposób!

W szczegółach dopracowaliśmy proces adaptacji w organizacji, dla osób dołączających do

naszego zespołu. Każdy nasz nowy kolega czy koleżanka otrzymuje wsparcie od osób, które

dobrze wiedzą, kto nada właściwe dostępy i uprawnienia oraz pomoże w przyjęciu nowego

sprzętu. W dalszym etapie, gdy już szczęśliwie zakończysz okres próbny, trafisz pod opiekę

technicznego eksperta, z certyfikatem Amazon Web Services, na poziomie Professional,

który będzie Twoim technicznym mentorem w drodze do zdobycia wyznaczonych

certyfikatów czy dyplomów.



Szkolenia, konferencje, meetupy

Nowe technologie to konieczność ciągłej aktualizacji wiedzy.

Pracując z nami, zyskasz możliwość uczestnictwa w licznych konferencjach 

tematycznych, webinariach, prezentacjach – często dostępnych wyłącznie dla 

wąskiego grona Partnerów AWS czy Docker. 

Ponadto dzięki temu, że wspieramy społeczność skupioną wokół AWS i Serverless

będziesz miał możliwość uczestniczenia, również jako prelegent, w cyklicznych 

spotkaniach AWS User Group Warsaw i Serverless User Group Poland. 



Sprawdź jak wygląda praca w naszym 
zespole

Dzięki wypracowanym standardom i dużemu doświadczeniu w pracy w strukturze rozproszonej,

jesteśmy w stanie świadczyć usługi na najwyższym poziomie i sprawnie realizować projekty,

kontaktując się ze sobą oraz z klientami zlokalizowanymi w najodleglejszych zakątkach świata,

wyłącznie za pośrednictwem nowoczesnych narzędzi komunikacyjnych: Slack, Jira i Redmine oraz

video-konferencyjnych: Hangout, Skype czy Webex.

Praca zdalna
Wszystkie osoby w naszym zespole pracują z

miejsca, które w danej chwili odpowiada im

najbardziej. Nie musimy spędzać całego dnia w

jednym biurze, by sprawnie realizować

projekty.



Cykliczne spotkania w biurze

Dlatego co jakiś czas spotykamy się w naszym biurze w Warszawie, by nie tylko omówić bieżące

projekty, ale i spędzić z sobą trochę czasu. Dzięki temu mamy świetnie zgrany, rozumiejący i lubiący

się zespół, a to podstawa do efektywnej współpracy. Jesteśmy również do stałej dyspozycji naszych

klientów. Jeżeli więc zachodzi taka potrzeba, możemy w każdej chwili umówić się na spotkanie

i przedyskutować projekt.

Stawiamy na komunikatywność i

partnerskie relacje zarówno w

zespole, jak i w stosunku do

klientów.



W naszych aktualnych rekrutacjach nie znalazłeś właściwego stanowiska dla siebie?

Nic nie szkodzi. Po prostu wyślij nam swoje zgłoszenie. Po dokładnej weryfikacji aplikacji,

jeśli zainteresuje nas Twoja kandydatura, umówimy się na krótką rozmowę telefoniczną,

która pozwoli nam ostatecznie ocenić, czy jesteś tą osobą, której szukamy.

Masz doświadczenie w

projektach z użyciem chmury

obliczeniowej lub interesuje Cię

ten kierunek rozwoju?

Chcesz do nas dołączyć?



Dlaczego warto z nami być?
To proste. Jesteśmy pierwszym partnerem AWS Advanced

w Polsce. Cloud computing nie ma przed nami żadnych

tajemnic. Specjalizujemy się we wdrażaniu rozwiązań

oferowanych przez Amazon Web Services. Należymy

również do wąskiego grona certyfikowanych firm zrzeszonych

wokół społeczności Docker, dzięki czemu znamy doskonale

wszystkie, również najnowsze, rozwiązania platformy.

Chcesz z nami poznać tajniki pracy z chmurą?

Wyślij nam swoje CV i dowiedz się czy jesteś tą osobą, której

szukamy.



Dołącz do nas już dziś!

Wyślij CV przez formularz zgłoszeniowy na stronie Kariera

lub napisz maila!

APLIKUJ

https://lcloud.pl/kariera/
mailto:praca@lcloud.pl


LCloud Sp. z o.o.

ul. Złota 59

00-120 Warszawa

+48 22 355 23 55

kontakt@lcloud.pl

Szybki kontakt:

biuro@lcloud.pl

Rekrutacja:

praca@lcloud.pl
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