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Cześć!
Witaj w świecie STX Next! W świecie, w którym takie określenia jak nowe technologie,
dążenie do doskonałości czy Team Power to codzienność.
Czym zajmujemy się na co dzień? Pracując w pięciu miastach w Polsce (Poznań,
Piła, Wrocław, Łódź oraz Gdańsk), tworzymy świetnej jakości oprogramowanie
wykorzystywane przez klientów na całym świecie.
Korzystamy z technologii, które są nam bliskie i których jesteśmy pasjonatami. Od
zawsze towarzyszył nam Python, wspomagany przez JS-a, a coraz częściej także
Golang, React Native, Serverless, Internet of Things czy Blockchain.
Nie samym programowaniem i dostarczaniem rozwiązań człowiek żyje! Culture
Book, który masz właśnie przed sobą, mówi o nas. Przedstawiamy STX Next
i osoby współtworzące firmę dokładnie takimi, jakimi są na co dzień. Chcemy
pokazać Ci, jak nasza firma wygląda w środku, zaprezentować nasze postawy
i wartości, licząc, że znajdziemy z Tobą wspólny język.
Zapewne wielokrotnie, uczestnicząc w targach pracy czy przeglądając ogłoszenia,
Twoją uwagę zaprzątała myśl: wszystko ładnie, ale jak wygląda ta firma od wewnątrz?
Mamy nadzieję, że nasz Culture Book odpowie na Twoje pytania lub przynajmniej
stanie się podstawą do szerszej dyskusji podczas jednego z naszych spotkań.
Przyjemnej lektury!
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Maciej Dziergwa
CEO STX Next

Cześć,
nazywam się Maciek Dziergwa i od kilkunastu lat - w roli CEO - odpowiadam za to,
co dzieje się w STX Next.
Na co dzień spotkasz mnie w Poznaniu, choć staram się regularnie odwiedzać każdy
z naszych pięciu oddziałów, by wiedzieć “co w trawie piszczy”.
STX Next to firma, którą tworzyłem od podstaw. Choć jej historię trudno jest
zamknąć na kilku stronach, postaraliśmy się uchwycić przede wszystkim to, co
mocno ją wyróżnia: ludzi oraz ich wartości. Właśnie o naszych wartościach oraz
o osobach tworzących STX Next będzie ta publikacja.
Culture Book, który teraz czytasz, to efekt pracy wielu osób. Do jego współtworzenia
zaprosiliśmy przedstawicieli różnych działów o różnym stażu pracy, aby mogli
podzielić się swoimi pomysłami, poglądami oraz opowiedzieć jak wygląda współpraca
z STX Next.
Mam nadzieję, że znajdziesz w nim wiele interesujących faktów i ciekawostek.
Niektóre z nich napisane są nieco z przymrużeniem oka, ale mocno odzwierciedlają
naszą kulturę pracy, do poznania której już teraz Cię zachęcam.
Miłej lektury!

Maciej Dziergwa
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STX Next
w pigułce
Wdrożenie nowych technologii
(Serverless, React Native,
Golang, Blockchain, Internet of
Things, AI)
Otwarcie oddziału
w Gdańsku

Otwarcie oddziału
w Łodzi

Otwarcie oddziału
w Pile oraz we Wrocławiu

Rebranding
na STX Next

STX Next
w liczbach

5
lokalizacji

+300
współpracowników

+200
zrealizowanych projektów

+100
zadowolonych klientów

Założenie Alt Control Internet
Communications Poland
sp. z o.o. (Poznań)

Nasze
technologie

MASTER

OTHER
JAVASCRIPT
PYTHON

MACHINE
LEARNING

BLOCKCHAIN
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Nasze
wartości
Software Craftsmanship
tworzymy kod z prawdziwą pasją
zawsze stawiamy na wysoką jakość rozwiązań
mamy na pokładzie interdyscyplinarne zespoły
chętnie dzielimy się wiedzą i dobrymi praktykami
mamy rozbudowane ścieżki kariery
regularnie korzystamy z budżetu szkoleniowego
uczestniczymy w konferencjach
technologicznych

Team Power
nie pracujemy na open space
każdy zespół koncentruje się na jednym
kliencie, w myśl zasady: one client,
one room, full focus
jesteśmy partnerem dla naszych klientów
pracujemy w Agile przestrzegając jego zasad
korzystamy z comiesięcznych budżetów
integracyjnych

Dbamy o ciągły rozwój
wspieramy kulturę feedbacku
mamy regularne Growth Review
nie boimy się przyznać do własnych błędów

Tylko win-win!
jeśli dane rozwiązanie nie jest korzystne
dla obu stron, nie wchodzimy w nie
traktujemy wszystkich partnersko
wspólnie doprecyzowujemy zasady współpracy

Jesteśmy transparentni
wynagrodzenie jest oparte o jasne reguły
mamy regularne spotkania z managementem
na bieżąco rozmawiamy ze współpracownikami
o tym, co dzieje się w firmie
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Poznaj Nas!
ludzie STX Next
Przychodzą (niemal) codziennie do biura,
ich gromki śmiech i rozmowy słychać od

Pracuję w STX Nex
t, bo... cenię sobie
work-life balance

STX Next to... przed

e wszystkim fantastyc

zni ludzie
najbardziej lubię... róż
norodność zadań
Mój team to... najle
pszy team ever :)
W codziennej pracy

to ranne ptaszki, dla innych dotarcie na

Nigdy nie zapomnę
jak... za zrekrutowan
ie
pierwszego pracow
nika dostałam od fir
my
różowy tort!

godzinę 9.00 to prawdziwe wyzwanie!

Na pewno nie wiesz

wczesnych godzin rannych. Część z nich

Poznajcie ludzi STX Next, którzy swoją
profesjonalną przygodę postanowili
związać właśnie z nami. Dlaczego? Chyba

o mnie, że... oglądała
m “Notebook” 73 raz
y :)
rą robię po przyjściu
do biura, to... kawa
:)
Jeśli wakacje, to tyl
ko w... ciepłym miejs
cu
Jeśli wakacje, to tyl
ko z... książką :)
Pierwsza rzecz, któ

najlepiej, gdy opowiedzą o tym sami!

W każdy pierwszy roboczy dzień miesiąca
w naszym poznańskim
oddziale odbywa się wspólne wdrożenie do STX
Next? Każda z nowo dołączających osób ma
szansę dowiedzieć się co nieco o firmie oraz
spotkać się z naszym CEO, Maciejem Dziergwą.

Marta Król

Recruitment & EB Specialist
Łódź

Pracuję w STX Next, bo... jest to firma otwarta na pomysły i innowacje

W codziennej pracy najbardziej lubię...
widzieć, jak po każdej iteracji nasze zmiany są w użyciu
Mój team to... zespół, a nie grupa ludzi

Ostatni budżet szkoleniowy wydałem na...
studia podyplomowe Team Leader
Nigdy nie zapomnę jak... na onboardingu dostałem własnoręcznie

Kamil
Mówiński

napisaną kartkę z przywitaniem
Na pewno nie wiesz o mnie, że... jeżdżę konno
Gdyby nie IT... wybrałbym karierę naukową na kierunku robotyki

Python Developer
Wrocław
Pracuję w STX Next, bo... spodobało mi się na warsztatach
Python Has Power i postanowiłam zostać ;)

W STX-ie zaskoczyła mnie... niezwykła cierpliwość,
życzliwość i gotowość do dzielenia się wiedzą
Ostatni budżet szkoleniowy wydałam na... szkolenie
dla początkujących pentesterów

rka, sprawiła mi
Nigdy nie zapomnę jak... Aga Słodkowska, nasza rekrute
ycją współpracy
fantastyczny prezent na Mikołajki swoim telefonem z propoz

Jeśli myślę o czymś szalonym związanym z firmą...
to myślę o kąpieli w upiornie zimnym jeziorze
w Ślesinie podczas wyjazdu integracyjnego
Jeśli wakacje to... tylko z odpaloną nawigacją, bo łatwo
gubię się w gąszczu ulic ;)
Gdyby nie IT, wybrałabym... dziennikarstwo radiowe uwielbiam zadawać ludziom pytania

Joanna Szuba
Tester
Poznań

choć
yjacielska atmosfera,

bo... panuje tu luźna prz
Pracuję w STX Next,
ć ;)
umiemy się organizowa

Wojciech
Petka
Tester
Gdańsk
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STX Next na samym początku działalności nazywał się Alt Control
Communications Poland sp. z o.o? Podanie danych firmy i ich poprawne zapisanie, na przykład na stacji benzynowej, graniczyło
z cudem! Aktualna nazwa firmy powstała nieco później, początkowo było to STX Next Python Experts, aktualnie – po prostu
STX Next.

Jakub Grajcar
Inbound Marketing Specialist
Poznań
Pracuję w STX Next, bo... rozwijam się tutaj szybciej niż

gdziekolwiek indziej

STX Next to... idealny punkt pośredni między startupem
i korporacją. Tutaj czuję, że mam wsparcie solidnej firmy
a jednocześnie swobodę, żeby działać i realizować
moje pomysły
W STX-ie zaskoczyło mnie, że... to, jak łatwo mogłem

umówić się na spotkanie
z najbardziej doświadczonymi osobami w firmie, by skorzy
stać z ich wiedzy. I to,
jak bardzo te osoby biorą moje zdanie pod uwagę
W codziennej pracy najbardziej lubię... to, że mogę przyjść
dokończyć pracę w domu, załatwić coś w urzędzie - gdy
STX to rozumie

później, wyjść wcześniej,

życie upomina się o uwagę,

Mój team to... świetne towarzystwo, które tworzy też doskon
ałą atmosferę.
Ostatni budżet szkoleniowy wydałem na... wypad do
Warszawy na szkolen

ie

z content marketingu z moim zespołem

Na pewno nie wiesz o mnie, że… napisałem kilka powieś
Novel Writing Month

ci w ramach National

Pierwsza rzecz, którą robię po przyjściu do biura to…
sprawdzam, jak trzyma się mój sukulent parapetowy,
moja
duma ogrodnika-nowicjusza
Jeśli wakacje to… tylko w dużym mieście, gdzie mogę się
cywilizacją, najlepiej z dobrą playlistą na drogę

zgubić i napawać

Kawa, yerba czy herbata? kawa. I ma być czarna, bo kawa
ma kopać, nie smakować!

STX Next to... wielka

pythonowa rodzina!
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Maciej
Urbański
Python Developer
Poznań
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pracy
Jeśli myślę o czym
ś

szalonym związan
ym z firmą, myślę
o…
wyjściach integrac
yjnych trwających
do białego rana
Pierwsza rzecz, kt
órą robię po przy
jściu do biura, to...
sprawdzam, czy kt
oś ma urodziny i cz
y są cukierki w kuch
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Pracuję w STX Next, bo... lubię. Szczególnie team, który tworzy tę firmę

STX Next to... grupa Superbohaterów. W pracy, ale i poza
nią. Oddanie szpiku kostnego dla genetycznego bliźniaka, honorowe oddanie krwi dla Stacji Krwiodawstwa czy
włosów dla fundacji “Rak’n’Roll”; i wiele, wiele innych – to
mi po prostu imponuje
W STX-ie zaskoczyła mnie... płaska struktura, brak dystansu
i szacunek do siebie nawzajem
W codziennej pracy najbardziej lubię... poczucie “mocy sprawczej”,
gdy moje pomysły są wcielane w życie

Nigdy nie zapomnę... konsternacji klienta z UK, gdy
w czasie wyjścia na lunch do pubu pełnego takich
“dekoracji” jak stare dyskietki czy joystick, przez chwilę
wydawał się być skłonny uwierzyć, że Polska to kraj,
w którym takie artefakty są wciąż jeszcze
w powszechnym użyciu
Kawa, yerba czy herbata? Jestem herbatoholikiem. Zdecydowanie więc herbata,
a tych w STX nie brakuje!

Katarzyna
Głowacka

Tester
Wrocław

Pracuję w STX Next, bo... Python, dobra struktura i klimat
wewnątrz firmy, ciekawe projekty i codziennie kawa, herbata
i owoce :-)
STX Next to... wzajemny rozwój. Ja rozwijam produkt. Kontakt
z klientem i technologią rozwija mnie

W codziennej pracy najbardziej lubię…
brak pośpiechu, czas na testy i dyskusję
o jakości kodu
Jeśli myślę o czymś szalonym związanym z firmą, myślę o…
Ha! Co było na integracji, zostaje na integracji!

Na pewno nie wiesz o mnie, że…
wolę papierowe mapy zamiast GPS-a
Gdyby nie IT to… wybrałbym pracę jako przewodnik górski,
kurier rowerowy albo właściciel pizzerii
Kawa, yerba czy herbata? Kawa \o/

Przemek
Warchoł
Python Developer
Wrocław
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Python Developer
Wrocław
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Dawid Piasecki
Javascript Developer
Gdańsk
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Jeśli myślę o czymś szalon
o corocznym Summicie

Mikołaj
Lewandowski
Python Developer
Gdańsk

z tą firmą, to... myślę

- zawsze
że... do pracy jeżdżę rowerem
Na pewno nie wiesz o mnie,
po przyjściu do biura, to...
Pierwsza rzecz, którą robię

i... kawa :)
przywitanie się ze wszystkimi
miejscu ;)
jakimś przyjemnym, ciepłym
Jeśli wakacje, to tylko w...
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Jeśli wakacje, to tylko z... mo

Gdyby nie IT wybrałbym...
A może podróżowanie?

własną restaurację.

a!
Kawa, yerba czy herbata? Kaw

Każdy ze współpracowników ma swój roczny budżet szkoleniowy,
który może przeznaczyć na kursy, szkolenia, naukę języka obcego
czy webinary? Pomyśl, jaki kurs, książka czy szkolenie przyczyni
się do Twojego rozwoju i… działaj!

Sylwia
Hamerska
Executive Assistant
Poznań
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Eventy wewnętrzne
organizowane przez
STX Next
Nieważne, czy świętujemy Dzień Dziecka, organizujemy imprezę Mikołajkową dla naszych pociech,
czy spotykamy się na wspólnej Wigilii. Zawsze towarzyszą nam wyśmienite humory.
Doceniamy osoby, które z nami współpracują – obchodzimy Dzień Asystentki, Testera czy Programisty
Celebrujemy także rocznice pracy w STX Next.
Naukę i chęć dzielenia się wiedzą mamy we krwi
i niestrudzenie organizujemy kolejne edycje warsztatów, Lightning Talków czy hackathonów. Jeśli
nauczyliśmy się czegoś nowego, na pewno damy
znać o tym innym.
A kiedy będziemy chcieli Tobie podziękować lub po
prostu pokazać Ci, jak bardzo cenimy Twoją pracę,
zaskoczymy Cię toną Kudosów – tak jak Martynę,
jedną z naszych asystentek.
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Eventy zewnętrzne
organizowane przez
STX Next
Współuczestniczymy w targach pracy, prowadzimy
wykłady na uczelniach – tych prywatnych, jak i państwowych. Organizujemy warsztaty z serii Has Power.
Wspieramy lokalne inicjatywy zrzeszone wokół społeczności agile’owych, testerskich czy developerskich
Poznania, Łodzi, Wrocławia, Gdańska oraz Piły.
Być może zainteresowały Cię inne nasze eventy –
takie jak chociażby webinary z serii STX Next On
Air czy akcje związane z nauką Pythona w ramach
programu PyPiła. Sam przyznaj, jest tego sporo,
a uwierz, że będzie jeszcze więcej, bo pojawianie
się na eventach i ich merytoryczne wsparcie jest
w naszym DNA.

Naszą maskotką jest
Herosław? Co by nie
mówić, towarzyszy nam
już od jakiegoś czasu i zwiedził nie tylko
Polskę, ale i świat!
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STX Next
po godzinach
Regularne wyjścia integracyjne (teamowe i oddziałowe), LANparty, wypady do kina, wieczory gier
planszowych, maratony filmowe i wspólne śniadania
– to tylko niektóre z atrakcji organizowanych dla
i przez współpracowników STX Next. Powiedzmy
to sobie otwarcie: nie samą pracą człowiek żyje!
W jednym z biur hodujemy patyczaki, organizowaliśmy livestreaming z wyklucia dinozaurowego
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szki przed jej powrotem z urlopu (efekty na zdjęciu).

J

jajka, w pocie czoła ozdabialiśmy też biurko Agnie-
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Nasz team rekruterski,
poza umiejętnościami
związanymi z pozyskiwaniem osób, jest wyjątkowo

uzdolniony

artystycznie?
Aga, nasza rekruterka
z Poznania, to utalentowana malarka, Marta z
Łodzi to z kolei mistrzyni
artystycznych tortów.

Ważny jest dla nas także sport – organizujemy
wspólne wyjścia na siatkówkę oraz squasha, a kiedy
przychodzi okres wiosenno-letni, mobilizujemy się na
całego, by zebrać drużyny i wystartować w którejś
z corocznych imprez biegowych (liczy się udział!).
No dobra, masz nas - przyznamy się do tego otwarcie.
Po godzinach również lubimy czasem pokodować.
Hobbistycznie tworzymy Noctrę – grę opartą na
Unity, nawiązującą stylistyką do kultowej gry Contra
– co powiesz na wspólną kontynuację pracy?

Chcesz wiedzieć więcej o współpracy z STX Next?
Masz dodatkowe pytania?

Napisz do nas!
hello@stxnext.pl

Odwiedź naszą stronę!
www.stxnext.com

