
Tworzymy zgrane
i efektywne zespoły
Rekrutujemy, badamy, szkolimy



Szybkość i skuteczność
Przeciętna rekrutacja trwa mniej niż miesiąc,

a najszybsze udaje nam się sfinalizować
w jeden dzień. 

Kim jesteśmy?

Specjalizujemy się w budowaniu i rozwijaniu zespołów w branży IT.

Działamy na rynku od 2014 roku i wspieramy małe, średnie i duże przedsiębiorstwa w prowadzonych 

przez nich działaniach HR. Przez ten czas zbadaliśmy dopasowanie ponad 4 000 kandydatów do 48 organizacji.

Teraz chcielibyśmy pracować dla Państwa.



Szybkość i skuteczność
Przeciętna rekrutacja trwa mniej niż miesiąc,
a najszybsze udaje nam się sfinalizować
w jeden dzień. 

Efektywność i dopasowanie
Średnio jeden na trzech przedstawionych
przez nas kandydatów zostaje zatrudniony.

Gwarancja
Dajemy gwarancje na każdą naszą rekrutację 
mimo, iż w przeciągu ostatniego roku nasi 
Klienci tylko raz z niej skorzystali.  

Dlaczego my?
Dajemy to, czego Klienci oczekują.



Ponadto wspieramy naszych Klientów w rozwoju ich polityki personalnej.

Jesteśmy ekspertami w dziedzinie rekrutacji na stanowiska 
specjalistyczne i menadżerskie.

Kogo rekrutujemy?

Front-end Developer

Back-end Developer

Senior Java Developer

Salesforce Developer

QA Lead Engineer

Graphic Designer

Threat Analyst

DevOps Engineer 

Security Consultant



Dla kandydatów
poszukujących przyjaznego środowiska 
by móc rozwijać swoje umiejętności

Dla firm
potrzebujących lojalnych 
i wykwalifikowanych pracowników

Dla zespołów
szukających efektywnej współpracy 
i rozwojowego środowiska

Znajdujemy efektywne 
rozwiązania uwzględniając 
interesy wszystkich stron.

Dla kogo to robimy?



Testy
psychologiczne

Kotwice kariery
Badamy motywację, wartości i preferencje dotyczące 

środowiska pracy kandydatów.

Dopasowujemy kandydata do zespołu pod 

kątem wspólnych wartości, komplementarnych 

kompetencji i stylów pracy.

Testy kompetencji
twardych

Precyzyjnie weryfikujemy umiejętności 

techniczne kandydatów i nakreślimy 

ich ścieżkę rozwoju. 

Określamy kierunek rozwoju projektu, 

aby dopasować do niego kandydata 

pod kątem technologii.

Badanie stylu pracy
kandydata i bezpośredniego
przełożonego

Zwiększamy efektywność współpracy dzięki 

wskazówkom dotyczącym sposobu zarządzania 

i motywowania różnych osób.

Style pracy
Określamy dominujące schematy 

zachowań ludzi w pracy.

Dopasujemy pracowników do zespołu i organizacji



Określimy wartości

którymi kieruje się
Twój zespół



Określimy wektory

współpracy

kandydata

i przełożonego



Adam Larsson

Marta Waszczuk

Paulina Kacprzak

Paweł Biedalak

Sandra Wilczyńska Karol Michalak

Styl pracy: Spiesz się
Kotwica: Kreatywność
i przedsiębiorczość, 
Autonomia i niezależność

Styl pracy: Wysilaj się
Kotwica: Profesjonalizm

Styl pracy: Sprawiaj przyjemność
Kotwica: Profesjonalizm, Styl życia

Styl pracy: Sprawiaj przyjemność
Kotwica: Styl życia

Styl pracy: Bądź doskonały
Kotwica: Profesjonalizm, 
Autonomia i niezależność

Styl pracy: Sprawiaj przyjemność
Kotwica: Profesjonalizm

To właśnie zróżnicowanie stylów pracy 
i motywacji członków zespołu researchowego 

sprawia, że ich praca jest tak efektywna.

Adam nadzoruje pracę zespołu i dba o to, by realizacja zadań 
przebiegała sprawnie, a projekty były dostarczane na czas.

 

Marta, Paulina i Paweł dokładają wszelkich starań, 
by spełnić oczekiwania osób, z którymi współpracują. 

Są profesjonalistami w swojej dziedzinie.

 

Sandra i Karol odpowiedzialni są za reaserch 
i poszukiwanie nowych rozwiązań. To właśnie 

na informacjach przez nich dostarczanych 
bazuje reszta zespołu.

Nasz zespół



Klienci

CEO @ N–educatio

Michał Stopa

„Make my mind udowodniło nam, że "dopasowanie usług do potrzeb każdego klienta" i "szyte na miarę" to nie tylko 

hasła tak często nadużywane na tym rynku. (...) Nie traktujemy MMM jako usługodawcę, lecz jako ważnego dla nas 

partnera na trudnym i dynamicznie rozwijającym się rynku IT”.

CEO @ Neurosys

Tomasz Kowalczyk

„Doskonali w wyszukiwaniu i pozyskiwaniu wykwalifikowanych pracowników z branży IT. (..) Zawsze dbają 

o wzorową komunikację i bieżący kontakt ze wszystkimi stronami uczestniczącymi w procesie rekrutacji”.

CTO @ VentureDevs

Wojciech Sobczuk

„Make my mind działa wszechstronnie i wielopłaszczyznowo. Rozpoczęliśmy od analizy sytuacji na rynku 

pracy oraz moich potrzeb. Rekruterzy na bieżąco utrzymywali ze mną kontakt i przekazywali informacje 

o statusie prowadzonych rekrutacji. W efekcie dzięki nim i ich radom udało się w krótkim czasie zbudować 

bardzo sprawny team”.

CEO @ Fitatu

Dominik Golenia

“Pracownicy angażują się w rekrutację jak żadna inna firma. A miałem do czynienia z kilkoma. MMM dostarczyło nam 

w umówionym terminie bardzo dobrych kandydatów. W finale mieliśmy ich więcej do wyboru niż się spodziewaliśmy. 

Zatrudniona osoba spisuje się bardzo dobrze, ma doświadczenie, którego potrzebowaliśmy, wykazuje się także 

myśleniem, energią. Osobiste zaangażowanie ludzi z MMM w rekrutację uważam za ich największy atut. Nie czuliśmy 

się jak kolejni klienci, którym coś trzeba wysłać. A MMM pracowała tak, jakby szukała tych ludzi dla siebie”.

Zaufali nam



Wypróbuj nas!

Kinga Michalak
Prezes

kinga.michalak@makemymind.pl
+48 531 288 287

Adam Larsson
Lider rekrutacji

adam.larsson@makemymind.pl
+48 666 600 279

Skontaktuj się już dziś


