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Aż 135 specjalistów z branży IT zatrudni w swoim łódzkim oddziale ﬁrma GFT,
która otrzymała grant Ministerstwa Rozwoju w wysokości 2,3 mln zł.

Aż 135 specjalistów z branży IT zatrudni w swoim łódzkim oddziale ﬁrma GFT, która otrzymała grant Ministerstwa
Rozwoju , fot. Radosław Jóźwiak / UMŁ

Międzynarodowa ﬁrma GFT, dostarczająca oprogramowanie m.in. dla największych banków
na świecie, która ma siedzibę w Łodzi oraz Poznaniu, Warszawie i Krakowie, w najbliższym
czasie rozpocznie rekrutację na 135 nowych miejsc pracy dla specjalistów z branży IT. GFT
poszukuje specjalistów, którzy będą realizowali zadania o wysokim stopniu zaawansowania
dla globalnych instytucji ﬁnansowych, a także dla sektora ubezpieczeń i przemysłu.
Obecnie GFT zatrudnia w Polsce ponad 850 ekspertów, z czego blisko 500 osób w naszym
mieście. Łódzki oddział jest główną siedzibą ﬁrmy w regionie. Firma jest w trakcie
przeprowadzki do kompleksu Brama Miasta, gdzie docelowo zajmie aż trzy piętra. W
pierwszej połowie roku do łódzkiego zespołu dołączyło prawie 60 osób, z których część
przeszła zdalny onboarding.
- Gratuluję tak dynamicznego rozwoju ﬁrmy. Gdy poprzednio spotkaliśmy się w poprzedniej
siedzibie, w biurowcu przy ul. Sterlinga, to jeszcze nie była taka skala ﬁrmy, jak obecnie. Od
tamtego czasu znaczenie branży IT w Łodzi dynamicznie rośnie, a rozwiązania, które tworzą
ﬁrmy z tego sektora odgrywają kluczową rolę niemal w każdym aspekcie życia. W Łodzi GFT
zatrudnia już pół tysiąca ekspertów z branży IT. A liczba ta niebawem się zwiększy dzięki
zdobytemu właśnie grantowi Ministerstwa Rozwoju. Będzie to praca dla specjalistów, którzy
będą realizowali zadania o wysokim stopniu zaawansowania dla globalnych instytucji
ﬁnansowych, a także dla sektora ubezpieczeń i przemysłu – mówi prezydent Łodzi Hanna
Zdanowska i dodaje: - Od początku realizacji projektu Nowego Centrum Łodzi i budowy Bramy
Miasta wiedzieliśmy, że będzie to miejsce dla najlepszych ﬁrm, realizujących ambitne
projekty i GTF właśnie tu widzi przyszłość oraz rozwój swojego łódzkiego centrum. Gratuluję i
niezmiernie się cieszę z nowych, świetnych miejsc pracy w Łodzi. Życzę kolejnych sukcesów i
oczywiście nieprzerwanego rozwoju w Łodzi.
Wojciech Mach, Managing Director GFT Poland podkreśla: - Łódź była, jest i będzie bardzo
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ważnym miejscem dla GFT. Przetrwaliśmy tu lockdown, który wpłynął na czasowe
spowolnienie rozwoju biznesu, ale nasza struktura kliencka zapewnia stabilność nawet w tak
trudnym dla wszystkich czasie. Utrzymaliśmy zespół w niezmienionym składzie i możemy
wrócić do realizacji planów związanych z otrzymanym grantem. Będziemy dalej się rozwijać i
zwiększać zatrudnienie w Łodzi i innych miastach. Jesteśmy dumni, że Ministerstwo Rozwoju
bardzo wysoko oceniło nasz wniosek – otrzymaliśmy 95 punktów na 100. Oznacza to, że na
poziomie kraju nasze projekty są postrzegane jako ważne i innowacyjne.
Uzyskany przez GFT grant pozwoli na nowe inwestycje w kwaliﬁkacje organizacji i
eksplorowanie technologii, które wkrótce mogą stać się kluczowe dla rozwoju innowacyjności
i transformacji biznesowej klientów GFT.
Marcin Kowalski, Head of Development GFT Poland mówi: - Klienci, dla których pracujemy, to
najwięksi gracze światowych rynków ﬁnansowych. To klienci, którzy oczekują od nas bardzo
nowoczesnych rozwiązań, ale również rozwiązań bezpiecznych i spełniających najbardziej
rygorystyczne normy jakościowe. W ciągu ostatnich lat postawiliśmy na własne inkubatory
technologiczne: Big Data, Blockchain, Cloud czy AI, w których rozwijamy kompetencje
naszych inżynierów, i które pomagają nam wyznaczać kierunki, w jakich powinna podążać
ﬁrma. W ostatnim miesiącu do listy praktyk dołączył Virtual Banking. Wokół tego tematu
budujemy zespół ekspertów, który będzie miał kompetencje unikatowe w skali globalnej.
Grant pomoże nam również w szkoleniu młodych ekspertów chmurowych – w lipcu
wystartowała siódma już edycja programu cloudowego, w ramach którego młodzi specjaliści
budują własne rozwiązania w chmurze.
Przemysław Juszkiewicz dodaje: - Wirtualne banki stają się motorem napędowym innowacji w
bankowości. Jednocześnie są świetną okazją od rozwoju dla takich ﬁrm jak nasza oraz
naszych pracowników. Dziś głównym regionem, w którym dynamicznie rozwijają się banki
wirtualne jest region Azji i Pacyﬁku. Powstają one w Singapurze, Hong Kongu, Wietnamie czy
Malezji. Właśnie w Hong Kongu od ponad 1,5 roku, wraz z ponad stuosobowym zespołem
pracujemy przy budowie pierwszego na świecie banku wirtualnego. Powstaje on dla
brytyjskiego giganta, banku Standard Chartered. Ten projekt rozpoczęliśmy w Łodzi i stąd
pochodzą kluczowi eksperci zajmujący się m.in. budową infrastruktury chmurowej tego
banku, czy zagadnieniami bezpieczeństwa cybernetycznego. Od lipca nasi łódzcy specjaliści
wraz z koleżankami i kolegami z Hiszpanii pracują nad naszym własnym wirtualnym bankiem,
który będziemy mogli oferować naszym klientom na całym świecie.
W tej chwili niemal wszyscy eksperci GFT pracują z domów. Firma zezwoliła na warunkowy
powrót do biur tym pracownikom, którzy nie mają do tego odpowiednich warunków.
Dodatkowo, trzymiesięczny okres w pełni zdalnej realizacji projektów zaowocował ewolucją
podejścia do organizacji pracy. - Praca dla instytucji ﬁnansowych jest specyﬁczna, między
innymi ze względu na szczególne wymogi bezpieczeństwa. Dlatego nasi klienci do czasu
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lockdownu wymagali pracy wyłącznie w biurach. Dziś, po analizie poprzednich kilku miesięcy
i konsultacjach z partnerami biznesowymi zdecydowaliśmy, że nasz zespół będzie mógł
pracować w pełni zdalnie, o ile pozwolą na to wymogi projektowe. Przez trzy miesiące
wprowadziliśmy bardzo wiele usprawnień związanych między innymi z obiegiem
dokumentów, czy zdalnym onboardingiem i rekrutacją. Nadal pracujemy nad strukturą, która
pozwoli nam m.in. na utrzymanie bardzo cennej kultury naszej organizacji. Będzie to
wymagało nie tylko usprawnień procesowych, ale też reorganizacji biur. Chcemy, żeby stały
się w większym stopniu miejscem spotkań i wymiany wiedzy – dodaje Wojciech Mach.
***
GFT to międzynarodowa ﬁrma specjalizująca się w tworzeniu rozwiązań technologicznych dla
biznesu, wspierających rozwój sektora ﬁnansowego, ubezpieczeń i przemysłu. Zespół
światowej klasy specjalistów GFT łączy umiejętność pracy w regulowanych środowiskach z
kompetencjami w obszarze chmury, sztucznej inteligencji czy Internetu Rzeczy. Wysokie
kwaliﬁkacje ekspertów ﬁrmy potwierdzają certyﬁkacje czołowych operatorów chmurowych:
Google, AWS i Azure.
Dzięki wiedzy zgromadzonej podczas wieloletniej współpracy z globalnymi klientami oraz
silnym partnerstwom, GFT bezpiecznie przeprowadza klientów przez proces biznesowej
zmiany i zapewnia optymalizację kosztów. Odpowiednia skala pozwala ﬁrmie angażować się
w projekty zgodnie z zasadą „Big enough to deliver, small enough to care”. Firma powstała w
1987 roku w Niemczech. Obecnie jest zlokalizowana w 15 krajach i zatrudnia niemal 6 000
osób, z czego ponad 850 w Polsce - w Łodzi, Poznaniu, Warszawie i Krakowie.
Polski oddział GFT realizuje blisko 80 projektów dla prawie 30 klientów z całego świata. W
Łodzi ﬁrma jest obecna od 2007 roku.
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