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enxoo 
rozwiązania oparte 

na chmurze 



Co robimy w enxoo? 
- wdrażamy Platformę CRM (Salesforce) oraz 

nasze własne produkty: enxoo for 
communications, Properto, Skilo, pomagamy 
tym samym średnim i dużym firmom osiągać 
wyniki, wykorzystując branżowe rozwiązania w 
chmurze

Jak pracujemy? 
- projektowo, w podejściu Agile, w zespołach 

mieszanych pod kątem specjalizacji i lokalizacji 
(często kontaktując się zdalnie)

Ile osób zatrudniamy?
- razem jest nas już ponad 120 osób! (analitycy i 

architekci, developerzy, konsultanci IT, eksperci 
branżowi)

Z jakimi Klientami pracujemy? 
- specjalizujemy się w branżach: telekomunikacja, 

nieruchomości, dobra konsumenckie, usługi i 
fundacje
Naszymi Klientami są np: Virgin Mobile, Mennica 
Polska, Konica Minolta, Onico, Telia Carrier, 
Fundacja Gajusz, Orangina Schweppes, Nexera 

Gdzie są nasze biura?
- Polska: Warszawa, Łódź, Wrocław, Poznań
- Zagranica: Republika Czeska, Niemcy, Stany 

Zjednoczone

O enxoo:
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▪ elastyczna forma zatrudnienia, dopasowana do Twoich potrzeb  

(możliwość pogodzenia pracy ze studiami)

▪ współpraca z doświadczonym zespołem 

▪ nieograniczone możliwości rozwoju

▪ szkolenia i opłaty za certyfikaty Salesforce

▪ prywatna opieka medyczna (PZU)

▪ ubezpieczenie na życie (Pramerica)

▪ karta sportowa (OK System)

▪ liczne wydarzenia integracyjne

▪ owocowe poniedziałki i środy

▪ biuro przyjazne zwierzętom

▪ i wiele innych! ;-)
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Narzędzia projektowe:
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Produkty branżowe:            
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enxoo communications to 
system CRM do zarządzania 
procesem sprzedaży dla firm 
telekomunikacyjnych.

Jeden kanał umożliwiający 
zbieranie i przetwarzanie 
wszystkich niezbędnych 
informacji związanych ze 
sprzedażą usług 
telekomunikacyjnych i obsługą 
klientów.

Cyfrowa transformacja w 
zarządzaniu HR

Skilo to system, który 
usprawnia i upraszcza proces 
pozyskiwania, rozwoju i 
angażowania pracowników w 
organizacji. Obejmuje kluczowe 
obszary zarządzania zasobami 
ludzkimi takie jak: rekrutacja, 
wdrażanie, rozwój, ocena, 
szkolenia, wynagrodzenia i 
benefity czy samoobsługa. 
Skilo stanowi jednocześnie 
platformę społecznościową 
ułatwiającą komunikację, 
budowanie relacji i 
zaangażowania pracowników.

Platforma e-commerce i system 
do sprzedaży i wynajmu 
nieruchomości dla 
deweloperów:

● Sprzedaż nieruchomości 
w Internecie 

● Zarządzanie procesem 
sprzedaży 

● Obsługa procesu po - 
sprzedażowego 
nieruchomości

● Wsparcie procesu 
wynajmu nieruchomości
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Kogo poszukujemy: 
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Programiści Konsultanci Testerzy

● języki obiektowe (Java, 
Apex)

● technologie webowe 
(HTML. Css, JavaScript)

● Certyfikaty Salesforce
● język angielski
● rozwijanie nowoczesnej 

technologii
● różnorodność projektów

● modelowanie procesów 
biznesowych (BPMN, 
UML)

● integrowanie platformy 
Salesforce z systemami 
np. ERP, Call Center

● tworzenie skryptów i 
dokumentacji projektowej

● język angielski w 
codziennej pracy

● udział w szkoleniach i 
zdobywanie certyfikatów 

● testowanie manualne
● certyfikat ISTQB
● różne rodzaje testów
● interesujące projekty
● kontakt z Klientem
● narzędzia do bug-trackingu 

(Jira, Mantis, Redmine)
● język SQL
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Początek pracy:
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● modelowanie procesów 
biznesowych (BPMN, 
UML)

● integrowanie platformy 
Salesforce z systemami 
np. ERP, Call Center

● tworzenie skryptów i 
dokumentacji projektowej

● język angielski w 
codziennej pracy

● udział w szkoleniach i 
zdobywanie certyfikatów 
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WIEDZA

WSPARCIE

DOŚWIADCZENIE
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2016

2014

2015

85

15

35

70

2017

120
Sukces naszych Klientów jest podstawą biznesu enxoo!

Firmy, które nam zaufały:
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enxoo w Social Media:             
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Zachęcamy do odwiedzania naszych portali społecznościowych, aby dowiedzieć się więcej:

www.enxoo.com

mailto:relrutacja@enxoo.com
https://www.facebook.com/EnxooTeam/
https://www.instagram.com/explore/tags/enxoo/
https://www.youtube.com/channel/UCo8Xu8eq5B2hHFzlvUiajNg
https://www.linkedin.com/company/enxoo/
https://twitter.com/enxooteam?lang=en
http://www.enxoo.com/polish#start


enxoo po godzinach:            
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Zapraszamy do WROCŁAW dream team!         
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Sprawdź na stronie WWW oferty pracy:
             www.enxoo.com/kariera/

Wyślij CV: 
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