
 

 

 

FAQs 

 
Jak wygląda proces rekrutacji? 

Najlepiej jest aplikować w formie elektronicznej na 

naszej stronie, abyśmy mieli dostęp do Twoich 

dokumentów, bez zbędnej zwłoki, ale oczywiście można 

też przesłać dokumenty w formacie papierowej.  

Jakie dokumenty są wymagalne? 

Oprócz motywacji do pracy w 29Forward, prosimy o 

przesłanie nam swojego CV zawierającego informację 

o wszystkich wcześniejszych doświadczeniach 

zawodowych, szkoleniach, kursach i certyfikatach od 

czasu ukończenia szkoły.  Należy również podać swoją 

dostępność i oczekiwania finansowe.  

W jakim formacie mogą być wysyłane dokumenty? 

Wszystkie popularne formaty plików są akceptowalne, 

ale preferowanym jest PDF. Dokumenty w formie 

załączników nie powinny przekraczać łącznej wielkości 5 

MB.  

Jak wygląda dalsza procedura składania wniosków? 

Po otrzymaniu dokumentów sprawdzimy je i 

skontaktujemy się z Tobą tak szybko, jak to będzie 

możliwe. Jeśli uznamy, że dobrze pasujesz do 

29Forward, umówimy Cię na pierwsze spotkanie z 

Twoim przyszłym przełożonym.  Przedstawi Ci on naszą 

firmę, opowie o projektach i klientach. Ty opowiesz mu 

o swoim doświadczeniu, kompetencjach i 

motywacji.  Jeśli wszystko będzie ok, druga rozmowa w 

równie miłej atmosferze z kilkoma przyszłymi kolegami.  

Jak powinienem się przygotować do rozmowy 

kwalifikacyjnej? 

Lepiej tego nie robić. Poważnie, podejdź do niej z mar-

szu. Wolimy autentyczność od wyuczonych na pamięć 

formułek.  

Czy mój wniosek będzie traktowany jako poufny? 

To rozumie się samo przez się. Cały proces rekruta-

cyjny jak i Twoje dokumenty są całkowicie poufne.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Czy zwracane są koszty podróży na rozmowę kwalif-

ikacyjną? 

Naturalnie*  

[Country specific].  /W zależności od kraju.  

Czy mogę napisać swoją pracę doktorską w 29For-

ward? 

Pewnie, że tak. Jeżeli Twój temat dotyczy BI, bankowość 

lub specyficznego tematu, takiego jak SAS 

lub zagadnień statystycznych, z przyjemnością wysłu-

chamy Twojego pomysłu.  

Jak długo średnio trwają projekty klientów? 

Ponieważ projekty i wymagania klientów bardzo się ró-

żnią, nie można tego powiedzieć w sposób ogólny. Na-

wet przy średniej wartości można wątpić, czy będzie to 

dotyczyło Twoich projektów.  

Jak długo przeciętnie trwają podróże służbowe? 

Wraz ze wzrostem stażu pracy wzrasta czas 

spędzony bezpośrednio u klienta. Z reguły 

jednak pracujemy u klienta na miejscu przez cztery 

dni w tygodniu. Twój czas pracy może być jednak elas-

tycznie dopasowany do Twoich potrzeb, cho-

ciażby piątki bez pracy są również możliwe.  

Czy muszę zmienić miejsce zamieszkania, aby móc 

pracować? 

W zasadzie każde miejsce zamieszkania nadaje się do 

tego, aby rozpocząć z niego projekt. Jednak to do Cie-

bie należy decyzja, czy nasze lokalizacje są warte 

przeprowadzki.  

Czy będzie możliwe zdobycie międzynarodowego 

doświadczenia w zagranicznym oddziale? 

Jeśli Twoje umiejętności odpowiadają aktualnemu zapo-

trzebowaniu na pracę w projekcie, jest to jak najbardziej 

możliwe.  


