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Cinkciarz.pl ciągle rekrutuje. Pracowników poszukuje w...
pubach

Cinkciarz.pl to jedna z największych firm branży IT w Zielonej Górze. Od kilku miesięcy prowadzi rekrutację nowych pracowników znalazła m.in. w Zielonej Górze, Poznaniu, Opolu czy Wrocławiu. Do pracy zachęca w
nietypowy sposób: podczas spotkań w zielonogórskich pubach.
Artykuł otwarty w ramach bezpłatnego limitu prenumeraty cyfrowej
Już w tej chwili w internetowym serwisie wymiany walut pracuje blisko sto osób. Większość zatrudnionych
znalazło pracę w Zielonej Górze, jednak Cinkciarz.pl rozbudowuje także biura w Warszawie i Londynie.
- Nie jest łatwo znaleźć dobrego programistę. My szukamy tych najlepszych. Aby ściągnąć ich właśnie do nas, nie
ograniczamy się tylko do ogłoszeń w prasie czy w internecie. Jesteśmy przekonani, że do ludzi trzeba wyjść,
spotkać się z nimi, porozmawiać. A że przy okazji może się z tego zrodzić trwała współpraca? To świetnie - mówi
Piotr Kiciński, wiceprezes firmy Cinkciarz.pl.
Cinkciarz znalazł sposób na przyciągnięcie chętnych: sponsoruje spotkania specjalistów branży IT w popularnych
pubach w mieście. To inicjatywa, którą zorganizowała Java User Group. Cinkciarz objął patronatem sześć
kolejnych spotkań.
W zależności od tematu uczestniczy w nich od 50 do 100 chętnych. W ostatnim brało udział ok. 80 osób. Wspieramy świetną inicjatywę. Chcemy, aby programiści się rozwijali - wyjaśnia Grzegorz Dribczak, członek
zarządu Cinkciarz.pl, odpowiedzialny za pion IT. I dodaje: - Rozmawiamy o nowinkach technologicznych,
językach programowania. Tematy są różne. Uczestnicy słuchają wykładów, zadają pytania. Wspólnie szukają na
nie odpowiedzi.
Spotkania odbywają się cyklicznie w ostatnią środę miesiąca. Kolejne już 25 lutego w Minibrowarze Haust.

Rejestracja na spotkanie jest bezpłatna, ale obowiązkowa za pośrednictwem portalu Meetup.com. Tematem
najbliższego spotkania będą siódme i ósme wydania Javy.
Tylko w tym roku serwis zamierza zatrudnić kilkadziesiąt osób. W tej chwili Cinkciarz.pl szuka głównie
programistów Java, PHP, .NET i aplikacji mobilnych. Na zatrudnienie mogą liczyć także project managerowie,
architekci, analitycy i administratorzy systemów.

