


Watch it here!

XSOLVE MOVIE

https://www.youtube.com/watch?v=UnsBQjs8oKs


JEDEN ŚWIAT

czyli kilka słów o XSOLVE i CHILID

DWIE PERSPEKTYWY



• Mamy płaską strukturę organizacji - Pete to nasz prezes 
• Jesteśmy zorientowani na człowieka - procesy są dla ludzi, a nie ludzie dla procesów  
• Mamy ambitne projekty dla ambitnych klientów 
• Pracujemy w nieformalnej atmosferze 
• Stawiamy na ciągły rozwój 

XSOLVE VALUES



CO ROBIMY W XSOLVE



BESPOKE SOFTWARE 

CLM systems  
High traffic knowledge centers  
sophisticated B2B solutions 
Large, scalable, tailor-made systems 
ESB architectures 

PHP, Symfony, Java, Spring, Angular.js



CO ROBIMY W CHILID



STREATEGY 

Prioritization & Metrics  
Data & Users Workflows  
Information Architecture 

DESIGN 

User Interface Design  
Web Graphic Design  
Wireframes  
Web Apps Interfaces



DEVELOPMENT 

JavaScript, Node.js, Angular.js, Wordpress 
Front-end Development  
Single Page Applications  
Prototypes & Proof of Concepts  
Quality Assurance 

E-commerce Platforms 
Bespoke Web Applications

z



• Mamy procesy - w projektowaniu grafiki to rzadkie 
• Mamy ciekawych Klientów - jesteśmy na etapie, w którym możemy wybierać, jakie 

projekty chcemy robić 
• Mamy zagranicznych Klientów - nie dwóch… 90% 
• Dobieramy rozwiązania programistyczne do biznesu - uczysz się wielu nowych rzeczy 
• Dbamy o jakość kodu… która firma „design driven” to robi? 
• User (not Client) is the King - dbamy o końcowego użytkownika (nawet za cenę 

długich rozmów z Klientem)

CHILID VALUES



CHILID MOVIE
Watch it here!

https://vimeo.com/121653031


JEDEN ŚWIAT
DWIE PERSPEKTYWY
co to oznacza?



• Patrzymy szerzej - zarówno we frontnendzie, jak i w backendzie szukamy najnowszych 
rozwiązań. Dwie firmy o tym samym DNA, ale skupieniu uwagi na innych tematach 

• Możesz brać udział w krótkich projektach (3 m-ce) lub w długich i złożonych 
• Uczysz się patrzenia na oprogamowanie z szerokiej perspektywy - poza kodem 

istnieje użytkownik, obok dobrej architektury systemu - dobra architektura informacji 
• Możesz być częscią mniejszej firmy (15) lub małego zespołu w większej (50) 
• Możesz jawnie ponarzekać na grafików (… a graficy na Ciebie :-)



PRACUJEMY Z:



KOGO SZUKAMY?



PHP Software Developer 
JavaScript Developer 
QA Engineer 
Scrum Master

Front-end Developer  
Angular.js Developer  
Node.js Developer



TAKE A TOUR…





xsolve.pl/career  
chilidagency.com/career


