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Zalety systemu 
(opinie użytkowników):

Grupa Pro Business Solutions powstała z myślą 

o dostarczaniu innowacyjnych rozwiązań optymalizujących 

sprzedaż.

Dzięki wiedzy, doświadczeniu i posiadanym umiejętnościom, 
dostarczamy rekomendacji i technologii, których wdrożenie 
buduje przewagę konkurencyjną.

PRO Business Solutions



Zalety systemu 
(opinie użytkowników):

PRO.Technologie

PRO.Display PRO.ExpositionPRO.Gamification PRO.Performance PRO.Quality

Szkolenia warsztatowe Treningi w terenie Coaching

Wspieramy procesy
Human Resources

Optymalizujemy procesy 
sprzedażowe

Pomagamy
porządkować biznes

Outsourcing projektów 
category management

PRO.Szkolenia

PRO.Coaching



Zalety systemu 
(opinie użytkowników):

Technologie PRO

PRO.Exposition – system do zarządzania ekspozycją, w 100% 

wspiera zasady Category Managementu.

PRO.Display – system wspierający organizację programów 

motywacyjnych dla działów handlowych, audyt ekspozycji

i półek, może posłużyć także dla raportowania stopnia 

wdrożenia planogramów.

PRO.Performance – system kontrolujący wyniki sklepów na 

podstawie aktualnych danych sprzedażowych z kas.

PRO.Quality – system, który umożliwia ujednolicenie 

standardów jakościowych w sieci sklepów.

PRO.Gamification – system zwiększający zaangażowanie 

pracowników dzięki zastosowaniu mechanizmów z gier.



Zaufali nam:

• Współpracujemy z największymi 

markami branży FMCG

• Działamy w wielu różnych 

kategoriach sprzedażowych

• Współpracujemy zarówno z producentami jak 

i detalistami we wszystkich kanałach 

sprzedaży

• Jesteśmy w stanie zweryfikować każdą liczbę 

zdjęć



PRACA ZESPOŁOWA W METODYCE ZWINNEJ
Dyskutujemy, kontemplujemy, słuchamy siebie, współpracujemy

Z ELEMENTAMI SCRUM ORAZ KANBAN
Według naszej filozofii nie ma jedynego dobrego lub 
złego narzędzia. Istotny jest wybór odpowiedniego 
momentu i sposobu ich użycia

Metodyka pracy

W OPARCIU O DYNAMICZNY ROZWÓJ
Dzięki naszym nieszablonowym projektom i innowacyjnym 
rozwiązaniom, cały team dynamicznie się rozwija



Metodyka pracy cd.

TASK DO REALIZACJI
Każdy developer otrzymuje listę zadań do wykonania

ESTYMACJA
Ocenia czas wykonania zadań

REALIZACJA
Realizuje zadania zgodnie z ustalonym priorytetem

STATUS REALIZACJI
Każde zadanie ma status informujący o tym, 
w jakim stopniu jest wykonane



Metodyka pracy cd.

Do zarządzania projektami używamy systemu Assembla, 
wspomaganego przez dedykowaną aplikację typu klient, 

ułatwiającą pracę developerom

Do kontroli wersji plików używamy Mercurial, GIT

Pracujemy na serwerach firmy Dell



W jakich warunkach pracujemy?

PEŁNOPRAWNY CZŁONEK TEAMU PROBS

NAJLEPSZA KAWA W MIEŚCIE

Z PIANKĄ

HERBATA PRZED LUB PO KAWIE



Najlepszy team



Świętujemy całą, probsową rodzinkąprzy wigilijnym stoleGazujemy na torzeCelnie strzelamyWspólnie gramyWygrywamy!

A kiedy nie pracujemy…



Szkolimy i doskonalimy się



Zalety systemu 
(opinie użytkowników):

PRO.GRAMUJESZ?

SŁAWA, KAWA, STAŻ, PRAKTYKI, PRACA PIENIĄDZE,               
MOŻLIWOŚĆ SZYBKIEGO ROZWOJU,

NIESZABLONOWE PROJEKTY DLA PRESTIŻOWYCH KLIENTÓW,
WYGODNE SIEDZISKO, MŁODY, DOŚWIADCZONY ZESPÓŁ,

LAPTOPY, TABLETY, INTERNETY, DOBRA ATMOSFERA,
AMBITNE ZADANIA, ELASTYCZNE GODZINY PRACY,

BIURO W CENTRUM KATOWIC

SPRAWDŹ NAS: www.probs.pl
DAJ SIĘ SPRAWDZIĆ: praca@probs.pl

Dołącz do nas!

php Java Android iOS

http://www.probs.pl/
mailto:praca@probs.pl


Dziękujemy za uwagę 
i zapraszamy do 

wizyty na naszym 
stanowisku nr A.07


