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Relokuj się do Polski
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Sii – wiodący dostawca usług IT, inżynieryjnych, digitalowych i BPO w Polsce

300 mln euro przychodu
Stabilność finansowa

Założenie firmy

2006

oddziałów w największych 
polskich miastach

15

Poznaj nas i zobacz, co sprawia, że jesteśmy liderem
Obejrzyj wideo

7 500
pracowników

https://www.youtube.com/watch?v=_X1gPoAiQlA
https://www.youtube.com/watch?v=Nzdt__4y4UQ
https://www.youtube.com/watch?v=_X1gPoAiQlA
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15 lokalizacji w Polsce i praca 
zdalna do wyboru

Stabilna finansowo firma z 
7 500 ekspertów 

Międzynarodowy zespół –
pracownicy z 30 krajów

Szkolenia techniczne 
prowadzone po angielsku

Pakiet medyczny
(anglojęzyczna obsługa)

Lekcje języka polskiego

i angielskiego

Imprezy integracyjne dla

Ciebie i Twojej rodziny

Dlaczego 
Sii Polska?
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Benefity dla Ciebie

MATEUSZ, SERVICE DESK 
TEAM LEADER

to dzięki opiniom pracowników 
otrzymujemy ten wyjątkowy tytuł i ciągle 
wdrażamy nowe pomysły

Najlepsze Miejsce Pracy od 2015

to nie puste słowa, kierujemy się nimi 
każdego dnia

Autentyczne wartości

tworzona przez wszystkich Sii Power 
People

Fantastyczna atmosfera

1,4 MLD PLN przychodu, brak długów, od
2006 roku na rynku

Stabilność zatrudnienia

warsztaty, webinary, platforma 
szkoleniowa i blog technologiczny – Ty 
wybierasz

Stawiamy na Twój rozwój

prestiżowe marki z całego świata, 
długoletnie umowy i status preferowanego 
partnera u wielu klientów

Setki fascynujących projektów

taką kwotą wspieramy pasje i akcje 
wolontariackie naszych pracowników

500 000 zł rocznie na Twoje 
pomysły

idealna przestrzeń do pracy, integracji, 
wspólnej zabawy i celebrowania 
sukcesów

Wyjątkowe, komfortowe biura

prywatna opieka zdrowotna, kafeteryjna
platforma benefitowa, zniżki na 
samochody i więcej

Bogaty pakiet benefitów 

Chcesz zmienić ścieżkę kariery? Kończy się 
Twój projekt? Znajdziemy Ci nowy! Mamy do 
tego aplikację – Job Changer

Projekt dopasowany do Ciebie

Tech Communities i eksperci, od których 
możesz się uczyć

7 500 ekspertów

szybki proces decyzyjny, wszyscy 
jesteśmy na „ty”

Otwarta i dostępna kadra 
menadżerska
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Projekty dla globalnych marek

Oprogramowanie do 
płatności finansowych 

dla ponad 600 mln 
użytkowników 

System zarządzania 
cyklem produkcyjnym

Framework testowy dla 
oprogramowania 

aparatów słuchowych

Oprogramowanie do 
ładowarek samochodów 

elektrycznych

Więcej informacji Więcej informacji Więcej informacji Więcej informacji

Prowadzimy projekty dla ponad 200 klientów z całego świata. Oto kilku z nich:

https://youtu.be/ZMZjbpKn6lU
https://sii.pl/aktualnosci/inzynierowie-sii-realizuja-projekty-it-dla-pumy-od-wizji-projektanta-po-sklepowa-polke-dzieki-systemowi-zarzadzania-cyklem-produkcyjnym/?category=oferta&tag=referencje,rozwoj-sii,sii-gdansk
https://www.youtube.com/watch?v=fP5Yjf7LSpw
https://sii.pl/aktualnosci/przyszlosc-zasilana-energia-elektryczna-sii-polska-rozwija-oprogramowanie-systemow-wbudowanych-do-ladowarek-samochodow-elektrycznych-abb/?category=oferta,referencje&tag=newsletter,referencje,systemy-wbudowane
https://sii.pl/case-studies/
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Dlaczego Polska?

Warszawa

Gdańsk

Wrocław

Poznań

Lublin

Szczecin

Łódź

Kraków

Piła

Gliwice

Rzeszów

Bydgoszcz

Częstochowa

Katowice

Białystok

Lokalizacje, które możesz wybrać

Centrum Europy – łatwość podróżowania dzięki strefie Schengen

Sektor IT jest jedną z najważniejszych i najprężniejszych gałęzi 
polskiej gospodarki 

Bardzo niski poziom bezrobocia

Darmowa opieka medyczna

Stosunkowo niskie koszty życia

System podatkowy wspierający IT (stawka podatkowa od 8% na 
B2B)

Doskonała kombinacja nowoczesnych miast i pięknej dzikiej natury

Populacja: 38.5 MLN
POLSKA

https://sii.pl/oddzial/warszawa/
https://sii.pl/oddzial/gdansk/
https://sii.pl/oddzial/wroclaw/
https://sii.pl/oddzial/poznan/
https://sii.pl/oddzial/lublin/
https://sii.pl/oddzial/lodz/
https://sii.pl/oddzial/krakow/
https://sii.pl/oddzial/pila/
https://sii.pl/oddzial/gliwice/
https://sii.pl/oddzial/rzeszow/
https://sii.pl/oddzial/bydgoszcz/
https://sii.pl/oddzial/czestochowa/
https://sii.pl/oddzial/katowice/
https://sii.pl/oddzial/bialystok/
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Sii wspiera każdy etap relokacji

MONIKA
RESOURCE MANAGER

Sii zapewnia:

Pomoc w legalizacji pobytu i zatrudnienia 

Darmowe bilety lotnicze/autobusowe do Polski 
albo zwrot kosztów 

3 000 PLN po przyjeździe
3 000 PLN po pierwszym miesiącu pracy

Darmowe, w pełni wyposażone zakwaterowanie na 2 miesiące

Bonus: 

Pomoc w długoterminowym wynajmie

Wsparcie w relokacji rodziny
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Sii Polska jest partnerem programu Poland Business Harbour.
Korzyści dla Ciebie:

Prosty i przyspieszony proces wizowy

Wsparcie w relokacji rodziny

Sprawna relokacja biznesu

Program dotyczy mieszkańców następujących krajów:
• Armenia
• Azerbejdżan
• Gruzja
• Mołdawia
• Ukraina

Szybsza relokacja z Poland Business Harbour

Więcej informacji 

ADRIAN
SOFTWARE 
ENGINEER

https://www.gov.pl/web/poland-businessharbour
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Relokacja – Twoje obowiązki

KATARZYNA
DATA SCIENTIST

WIOLETA
BUSINESS DEVELOPMENT MANAGER

Żeby relokować się do Polski potrzebujesz:

Wypełnić aplikację wizową i uzyskać wizę (Polski Konsulat)

Uzyskać czasową/stałą kartę pobytu i pozwolenie na pracę

Zebrać dokumenty potwierdzające Twój legalny pobyt i pracę w Polsce

Przedstawić dokumenty potwierdzające Twoje kwalifikacje zawodowe

Zarejestrować się w lokalnym Urzędzie Miasta, by uzyskać numer 

identyfikacyjny PESEL
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Będziesz cały czas na bieżąco – zostaniemy w kontakcie z Tobą podczas 
całego procesu relokacji i legalizacji pobytu.

Relokacja – nasze wsparcie

KATARZYNA
DATA SCIENTIST

KAROL
SOFTWARE ENGINEER

My zapewniamy: 

Wszystkie dokumenty 
potwierdzające 

zatrudnienie/współpracę 
z Sii

Dokumenty potrzebne 
do uzyskania 

pozwolenia na pracę i 
karty pobytu

Informacje wymagane 
przez lokalny Urząd 
Wojewódzki i Urząd 

Pracy
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Proces rekrutacyjny

REMEK
TEST & ANALYSIS ENGINEER

Weź udział w spotkaniu rekrutacyjnym

Sprawdź swoje umiejętności techniczne

Dowiedz się więcej o projektach 
dopasowanych do Ciebie

Podejmij decyzję

Relokuj się do Polski i zacznij przygodę z 
Sii!
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Dołącz do Sii Polska!


