
Firmy prowadzące działania employer brandingowe z Wrocławia 

 

Nazwa firmy Osoba kontaktowa/ 
stanowisko/ 
link do profilu na Linkedin 

Linki do strony  
kariery 
 

Benefity, czyli korzyści, które oferują  
pracodawcy swoim pracownikom 

HP Wrocław  LINK  - karta Multisport 
- pakiet opieki medycznej/ Luxmed 
- elastyczny czas pracy 
- pakiet socjalny  
- możliwość częściowej pracy zdalnej 
- dobrze wyposażona kuchnia 
- międzynarodowe środowisko, LINK 
 

BD  LINK - lunch karty1 
- ubezpieczenia grupowe 
- prywatna opieka medyczna 
- dofinansowanie do kursów językowych 
- karta Multisport 
- bilety do kina lub teatru 
- ergonomicznie stanowiska pracy 
- ćwiczenia jogi, gry drużynowe  
- boiska oraz tereny zielone 
- automatyczne fotele masujące 
- wypożyczalnia rowerów bez opłat, 
LINK 
 

NOKIA Wrocław  Kariera – LINK - karta lanczowe (240 zł) 
- częsciowo elastyczne godziny pracy 
- możliwość częściowej pracy zdalnej 
- Nokia Wellbeing Program2 
- prywatna opieka medyczna  
- ubezpieczenie grupowe na życie  
- karta Multisport 

 
1 Zapewniają elastyczny wybór posiłków między restauracjami, kawiarniami czy sklepami spożywczymi oraz dostawy świeżych owoców i soków do biura 
 
2 Cyt. ze strony: „Możliwość czerpania korzyści z kompleksowego, 6 miesięcznego programu Wellbeing. Możesz wybrać spośród np. masaży, zajęć sportowych, czy świeżych 
owoców w pracy”. 

http://www8.hp.com/us/en/jobs/index.html
https://www.goldenline.pl/firma/hewlett-packard/
https://www.bd.com/pl-pl/about-bd/careers
https://www.bd.com/pl-pl/about-bd/careers/compensation-and-benefits
http://nokiawroclaw.pl/kariera/


- drużyny sportowe3 
- pokoje do relaksu 
- kuchnie na każdym piętrze 
 

EY/ Ernst & Young Wrocław  LINK - program EY Care & Wellness 
- pokoje rozrywki  
- masaże w biurze 
- pokój do drzemki 
- częściowe elastyczne godziny pracy, 
LINK  
oraz LINK 
 

Atos Wrocław  Kariera – LINK 
 
LINK 

- możliwość pracy zdalnej 
- częściowo elastyczny czas pracy  
- pakiet socjalny - niestety niewiele o 
nim wiemy, LINK oraz LINK 
 

WABCO  LINK - prywatna opieka medyczna/ 
Mediocover  
- grupowe ubezpieczenie na życie 
- karta Multisport  
- teren rekreacyjny 
- częściowo elastyczne godziny pracy  
- kantyna pracownicza, LINK oraz LINK 
 

Credit Agricole Wrocław  Kariera – LINK - karta Multisport 
- prywatna opieka medyczna  
- szkolenia i coaching 
- częściowo elastyczny czas pracy, LINK 
oraz LINK 
 

Opera Wrocław  LINK 
 
Kariera – LINK 

- karta Multisport 
- prywatna opieka medyczna/ 
Medicover 
- masaż i joga 
- śniadania dla pracowników 

 
3 Cyt. ze strony: „Biegasz, jeździsz na rowerze, trenujesz piłkę nożną lub triathlon? Dołącz do naszych drużyn sportowych i wspólnie osiągajcie najlepsze wyniki sportowe”. 

http://www.ey.com/pl/pl/careers
http://www.zacznijpoziomwyzej.pl/
https://www.goldenline.pl/firma/eay/
http://atoskariera.net/
http://atoskariera.net/
https://kariera.pl.atos.net/
https://atos.net/pl/polska/kariera
http://www.wabco-auto.com/pl/careers/wabco-jobs/
https://pracodawcy.pracuj.pl/wabco-polska-sp-z-o-o,23685/benefity
https://www.goldenline.pl/firma/wabco/
https://www.credit-agricole.pl/kariera
https://www.absolvent.pl/pracodawcy/profil-credit-agricole/opinie#/
https://www.goldenline.pl/firma/credit-agricole/
https://www.opera.com/pl/about
https://www.opera.com/jobs/index


- kursy językowe 
- pokój do gier 
- pokój dla dziecka, LINK (dół strony) 
 

Credit Suisse Wrocław  Kariera – LINK  
 

- możliwość częściowej pracy zdalnej  
- częściowo elastyczne godziny pracy  
- benefity zarówno rekreacyjne, jak i 
zdrowotne (brak jednak informacji, co 
za tymi benefitami zdrowotnymi stoi), 
LINK 
 

Domodi  LINK - pakiet medyczny po 3 miesiącach 
pracy/ Enel-med 
- częściowo elastyczne godziny pracy 
- organizujemy turnieje ping-ponga i 
piłkarzyków 
- w sezonie robimy grilla w ogrodzie 
- kawa, przekąski, owoce 
- cały rok mamy szafę pełną słodyczy i 
automat z napojami, LINK 
 

Ceneo.pl  Kariera – LINK - częściowo elastyczne godziny pracy  
- karta Multisport  
- program My Benefit 
- menadżet ds. dobrego nastroju/ Mood 
manager 
- Luźne piątki4 
- szkolenia, własne projekty itp. 
- inicjatywy sportowe (udział w 
biegach, maratonach i innych), LINK 
 

Pixers  LINK - dofinansowujemy pracownikom obiady  
- możliwa praca częściowo zdalna/ z 
domu 

 
4 Co drugi piątek (od godz. 12) firma przeznacza na rozwój pracowników - wykłady, szkolenia, warsztaty, wspólne projekty itp. Zob. więcej – 
http://kariera.ceneo.pl/category/mood-manager/ 

http://www.opera.com/jobs/why-opera
https://www.credit-suisse.com/microsites/careers-wroclaw/pl.html
https://www.goldenline.pl/firma/credit-suisse/
https://www.linkedin.com/company/2569701/
https://www.goldenline.pl/firma/domodi-sp-z-o-o/
http://kariera.ceneo.pl/
http://kariera.ceneo.pl/korzysci/
http://pixers.pl/blog/category/praca-pixers-culture
http://kariera.ceneo.pl/category/mood-manager/


- dbamy o odpowiednią dawkę relaksu 
dla każdego (ping pong, perkusja, 
planszówki) 
- zapewniamy dofinansowania do sportu 
i edukacji 
- pakiet prywatnej opieki medycznej 
- jednorazowe becikowe od firmy dla 
osób, którym urodzi się dziecko, LINK 
 

Dolby  LINK - prawdopodobnie pakiet Multisport 
- prywatna opieka medyczna, LINK, 
LINK, LINK 

Luxoft  Kariera – LINK 
 
LINK 

- opieka medyczna dla pracowników  
i rodzin pracowników  
- wspieranie inicjatyw sportowych 
pracowników (np. udział w maratonach)  
- częściowo elastyczny czas pracy 
- częściowa możliwość pracy zdalnej, 
LINK, LINK 
 

PwC Wrocław  Kariera – LINK - polisy na życie  
- prywatna opieka medyczna  
- częściowo elastyczne godz. pracy 
- benefity pozapłacowe wspierające 
zdrowie, rozwój kulturalny i rozrywkę, 
LINK, LINK, LINK 
 

BNY Mellon  LINK - pakiet benefitów 
- firma inwestująca w dobre 
samopoczucie pracowników 
- prywatna opieka medyczna, LINK, 
LINK 
 

Grupa Unity Wrocław  Kariera – LINK 
 
LINK 

- dobre warunki do rozwoju i 
utrzymania równowagi między życiem 
osobistym a pracą 
- pakiety sportowe 

http://pixers.pl/blog/24136/praca-w-pixers
https://www.dolby.com/us/en/about/careers/landing.html
https://pracodawcy.pracuj.pl/dolby-poland,8880
http://atp.pwr.edu.pl/blog/project/dolby-2/
https://www.dolby.com/us/en/about/careers/landing.html
https://career.luxoft.com/
https://career.luxoft.com/job-opportunities/
https://www.goldenline.pl/firma/luxoft/
https://career.luxoft.com/work/
http://kariera.pwc.pl/
http://kariera.pwc.pl/wynagrodzeniaBenefity.html
https://www.absolvent.pl/pracodawcy/profil-pwc/opinie#/
https://www.goldenline.pl/firma/pwc/
https://www.bnymellon.com/pl/pl/
https://www.bnymellon.com/us/en/careers/benefits.jsp
https://www.goldenline.pl/firma/the-bank-of-new-york-mellon/opinie
http://grupa.unity.pl/kariera/
http://grupa.unity.pl/


- częściowo elastyczne godziny pracy 
- opieka medyczna 
- darmowe lekcje języka angielskiego 
- świeże owoce w biurze, LINK,  
LINK 
 

Am Rest  Kariera – LINK 
 
LINK 

- pakiet szkoleń i warsztatów  
- opieka medyczna, ubezpieczenie, 
Multisport, bilety do kina (do wyboru) 
- częściowo elastyczny grafik 
- częste imprezy pracownicze 
- nastawienie na udzielenie i 
przyjmowanie informacji zwrotnej 
- posiłek pracowniczy za kilka złotych, 
LINK, LINK 
 

Capgemini Wrocław  Kariera – LINK - częściowo elastyczny czas pracy  
- prywatna opieka medyczna 
- pakiet ubezpieczeniowy 
- kartę Multisport 
- dofinansowanie zajęć sportowych 
(koszykówka, siatkówka, piłka nożna, 
kickboxing) 
- bilety do kina i inne, LINK 
 

UBS Wrocław  LINK - częściowo elastyczny czas pracy  
- prywatna opieka medyczna 
- owoce i napoje w firmie 
- Work-life Balance, LINK, LINK 
 

Sii Wrocław  Kariera – LINK 
 
LINK 

- - możliwość częściowej pracy zdalnej  
- częściowo elastyczne godziny pracy 
- szkolenia zewnętrzne i wewnętrzne 
- wyjazdy do oddziałów, eventy 
firmowe  
- wyjazdy integracyjne 
- Work-life Balance  

https://www.goldenline.pl/firma/grupa-unity/
http://grupa.unity.pl/kariera/
https://www.amrest.eu/pl/kariera/kariera-w-amrest
https://www.amrest.eu/pl/kariera/benefity
https://www.amrest.eu/pl/kariera/benefity
https://www.goldenline.pl/firma/amrest/
https://www.capgemini.com/pl-pl/kariera/
https://www.capgeminisoftware.pl/o-capgemini
https://www.ubs.com/microsites/ubs-poland
https://www.absolvent.pl/pracodawcy/profil-ubs/opinie#/
https://pracodawcy.pracuj.pl/ubs,185179
http://kariera.sii.pl/passion-drives-power-people/
https://sii.pl/oddzialy/wroclaw/


- duże wsparcie dla osób z inicjatywą, 
LINK, LINK 
 

  

http://kariera.sii.pl/dlaczego-sii/#profits-and-benefits
https://www.goldenline.pl/firma/sii/


Nazwa firmy Osoba kontaktowa/ 
stanowisko/ 
link do profilu na Linkedin 
adres e-mail 

Linki do strony kariery  
lub oferty marki 
pracodawcy 

Benefity, czyli korzyści, które oferują 
pracodawcy swoim pracownikom 

Techland Wrocław  Kariera – LINK, LINK - prywatna opieka medyczna 
- dofinansowani do karty  
Multisport 
- ubezpieczenie na życie 
- dofinansowanie do obiadów 
- zniżka na szczepienia przeciwko 
grypie 
- niskooprocentowane pożyczki dla 
pracowników) 
- refundacja okularów 
- dofinansowanie do sali sportowej na 
zajęcia rekreacyjne 
- szkolenia prowadzone przez 
ekspertów i trenerów zewnętrznych 
- w pełni wyposażone kuchnie 
- owocowe poniedziałki 
- częściowo elastyczne godziny pracy, 
LINK 
 

IT Kontrakt  Kariera – LINK, LINK - częściowo elastyczne godziny pracy  
- możliwość częściowej pracy zdalnej/  
z domu 
- Work-life Balance 
- karta Multisport 
- prywatna opieka medyczna,  
LINK, LINK 
 

Livechat  Kariera – LINK, LINK - liczne wyjazdy integracyjne 
- możliwość częściowej pracy zdalnej 
- wspierający inicjatywy pracowników 
dyrektor zarządzający 
- częściowo elastyczne godziny  
pracy, LINK, LINK 
 

https://techlandjobs.com/
http://techland.pl/
https://techlandjobs.com/
http://www.itkontrakt.pl/kariera/
http://www.itkontrakt.pl/
https://www.goldenline.pl/firma/it-kontrakt/
https://www.absolvent.pl/pracodawcy/profil-it-kontrakt/opinie#/
https://www.livechatinc.com/jobs/
https://www.livechatinc.com/team/
https://www.livechatinc.com/jobs/
https://www.goldenline.pl/firma/livechat-software/


Deloitte Wrocław   - Work-life Balance 
- prywatna opieka medyczna  
- karta Multisport  
- częściowo elastyczny czas pracy 
- owoce i napoje w firmie 
- liczne szkolenia wewnętrzne i 
zewnętrzne, LINK, LINK 
  

Droids On Roids  Kariera – LINK - budżet na szkolenia 
- prywatna opieka medyczna 
- karta Multisport 
- bilety do kina 
- częściowo elastyczny czas pracy i 
praca zdalna 
- owoce i napoje w firmie,  
LINK 
 

Tooploox Wrocław  LINK - częściowo elastyczny czas pracy  
- częściowa możliwość pracy zdalnej  
- prywatna opieka medyczna 
- karta Multisport 
- lekcje angielskiego 
- eventy, w tym eventy sportowe, LINK 
(środek strony)  
 

Intive  Kariera – LINK - brak dress codu  
- świeże owoce 
- częściowo elastyczne godziny pracy  
- Work-life Balance 
- prywatna opieka medyczna/ 
Medicover 
- karta sportowa 
 

 

https://www.absolvent.pl/pracodawcy/profil-deloitte/opinie#/
https://www.goldenline.pl/firma/deloitte/
https://www.thedroidsonroids.com/career
https://www.thedroidsonroids.com/career
https://www.tooploox.com/jobs
https://www.tooploox.com/jobs
https://www.intive.com/en/join-us

