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Jesteśmy jedną z największych firm
o allegro

technologicznych w Europie
Środkowo-Wschodniej.

W ciągu kilkunastu lat platforma zdobyła zaufanie Polaków.
Dziś aukcje to niewielka, ale wciąż budząca emocje część naszej
działalności. Konta na Allegro ma ponad 21 mln Polaków,
a ponad 125 tys. małych i średnich polskich firm handlowych
prowadzi sprzedaż za naszym pośrednictwem. Liczby mówią
same za siebie: każdego dnia mamy aktywnych 111 mln ofert,
a 60% ruchu pochodzi z urządzeń mobilnych.
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proces rekrutacji

Allegro powstało w Poznaniu w 1999 roku. Od początku przyświeca
nam ten sam cel – radość kupowania i sprzedawania online.

staże

O Allegro

benefity

nasze zespoły

dlaczego allegro

Skala naszego działania to nie tylko
imponujące statystyki sprzedaży. 
To również wyzwania technologiczne
i biznesowe, które sprawiają, że Allegro
jest unikalnym miejscem do zdobywania
zawodowych doświadczeń i rozwijania
umiejętności. Nasz zespół tworzy
1800 pracowników, z czego 40%
to inżynierowie. Codziennie przy jednym
ekspresie do kawy spotykają się eksperci
od e-handlu, marketingu i inżynierowie
wszystkich specjalizacjiod krzemu
aż po interfejs użytkownika.
Każdego dnia zmieniamy życie
milionów osób kupujących online.
Znacie lepszą motywację do pracy?

90%

naszych pracowników poleciłoby Allegro
jako świetne miejsce pracy.

85%

naszych pracowników jest dumnych 
z tego, że pracuje w Allegro.

81%

naszych pracowników uważa, że Allegro
jest świetnym miejscem do rozwoju.
5
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Dlaczego Allegro

4.

Nakręcają nas nowe technologie oraz ich zastosowanie
w dużej skali. Nowoczesna infrastruktura, najnowsze
narzędzia pracy oraz światowe standardy tworzenia
oprogramowania. To sprawia, że jesteśmy atrakcyjnym
pracodawcą dla blisko 750 inżynierów wszystkich
specjalizacji. Od krzemu aż po interfejs użytkownika.

W Allegro każdy ma wpływ na to, jaką firmą będziemy jutro.
Nieustannie towarzyszy nam zmiana, którą postrzegamy
jako szansę, a nie zagrożenie. Nowe projekty to okazja do tego,
aby się sprawdzić. Możesz realnie wpłynąć na organizację
i doświadczenia milionów klientów. Jeśli masz odwagę stawiać
czoła wyzwaniom i nie boisz się odpowiedzialności, 
to u nas rozwiniesz skrzydła!

3.

Skala działania
Jesteśmy jedną z największych firm handlowych w Polsce
i Europie. Niezależnie od specjalizacji, codziennie mierzymy się
z ambitnymi wyzwaniami na niespotykaną nigdzie indziej skalę.
Każdego dnia realizujemy projekty, które kształtują zwyczaje
zakupowe milionów ludzi. Skala wyzwala!
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nasze zespoły

Poczucie wpływu

5.

Ciekawe projekty
W Allegro nie ma czasu i miejsca na nudę.
Lubimy inicjować projekty otwierające
nowy rozdział w historii platformy
i realizować niesztampowe zadania.
Jesteśmy ambitni, więc sami podwyższamy
sobie poprzeczkę. Dążymy do uzyskania
najwyższych parametrów wydajnościowych
i wdrażania rozwiązań produktowych na
światowym poziomie.

benefity

2.

proces rekrutacji

Czerpiemy inspirację od siebie nawzajem i dzielimy się wiedzą, każdego
dnia doskonaląc swoje umiejętności. 
U nas spotkasz najlepszych w swojej dziedzinie ekspertów od marketingu,
nowych technologii, reklamy czy finansów. Fantastyczny zespół ludzi, 
dzięki współdziałaniu, tworzy jedno Allegro, bliskie milionom Polaków.

staże

Nieprzeciętni współpracownicy

dlaczego allegro

Jest wiele elementów, które przynoszą nam satysfakcję. Oto 6 z nich,
które sprawiają, że Allegro jest wyjątkowym miejscem pracy.

1.

Najnowsze technologie

6.

Możliwości rozwoju
Oprócz uczestnictwa w ciekawych projektach, zapewniamy
pracownikom dostęp do szerokiej oferty szkoleń merytorycznych,
menadżerskich i osobistych. Rocznie korzysta z nich blisko 2000
uczestników. Mamy również możliwość rozwijania się w roli
trenerów, mentorów i prelegentów na konferencjach w Polsce 
i na świecie. Kilkudziesięciu studentów i absolwentów każdego lata
zdobywa pierwsze doświadczenia zawodowe, dołączając
do Summer e-Xperience – programu stażowego Allegro.
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Nasze zespoły
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benefity

nasze zespoły

Marketing w Allegro to zespół ponad 60 ekspertów,
który na co dzień odpowiada za kilka, bardzo różnorodnych
obszarów. Szeroka specjalizacja pozwala nam na koniec dnia
pokazywać klientowi Allegro platformę naszymi oczami.
Co się na to składa? Mnóstwo technologii i kreatywnych ludzi
na naszym pokładzie. Zajmujemy się wieloma dziedzinami:
budowaniem brandu, contentem, analityką, grafikami
i kampaniami, mailingami, performancem (PCC, SEO).

Różnorodność? To chyba nasze drugie imię :). Specjalizujemy się
w wielu dziedzinach, począwszy od prawa własności
intelektualnej, potem kilka spraw korporacyjnych, business
affairs, przeplatamy to wszystko prawem pracy, a kończymy
np. na... prawie farmaceutycznym? Tak, nasz biznes nie pozwala
nam się nudzić. I to jest tutaj najfajniejsze!

proces rekrutacji

Uśmiech to jedno słowo, którym chcemy zastąpić/określić
szereg górnolotnych, obcobrzmiących pojęć związanych 
z marketingiem i brandingiem.

Mogłoby się wydawać, że 15 osób to nie jest imponująca
liczba. Nie możemy się z tym zgodzić. Nasz zespół, właśnie
w takim składzie, odpowiada za to, żeby wszystko to, co robi,
tworzy i produkuje Allegro, było zgodne z prawem.

staże

Marketing

Legal
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proces rekrutacji

benefity

Dbamy o to, żeby na każdym etapie “customer journey”, osoby kupujące
na Allegro mogły czerpać z tego ogromną satysfakcję, a sprzedający
mogli rozwijać swój biznes. Naszą ambicją jest bycie najlepszym
zespołem Customer Experience w Polsce. Jesteśmy na dobrej drodze
do celu :). Jeśli chcesz nam towarzyszyć, dołącz do nas!

dlaczego allegro

Jesteśmy zespołem, który wspiera allegrowych klientów i partnerów
(kupujących i sprzedających). Jesteśmy zawsze tam, gdzie potrzebują
naszego wsparcia i pomocy. Każdy projekt tworzony w Allegro musi
powstawać przede wszystkim z myślą o klientach i partnerach
oraz ich doświadczeniu w kontakcie z nami.

nasze zespoły

Customer Experience
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Technology – Product
Development
Allegro to jedna z najbardziej
zaawansowanych technologicznie firm
w naszej części Europy. Allegro to również
ponad 700 specjalistów IT, różnych
specjalizacji, rozwijających nasz serwis.
Nasza platforma to 224 mln wizyt i 3,5 mld
odsłon miesięcznie. W każdej minucie
użytkownicy generują 55 tys. wyszukiwań
ofert.

Unikatowa skala i złożoność problemów, które rozwiązujemy
na co dzień, dają nam możliwość rozwoju przy bardzo różnorodnych
projektach.
W Allegro tworzymy aplikacje mobilne, budujemy narzędzia
umożliwiające wystawienie, prezentację oraz wyszukiwanie ofert,
rozwijamy elementy związane z procesem zakupowym, płatnościami,
billingiem i prowizjami, czy nadawaniem i śledzeniem przesyłek.
Projektujemy narzędzia do zarządzania treściami i reklamami, 
a na potrzeby analityki tworzymy i utrzymujemy struktury danych,
które stanowią wsparcie informacyjne dla zespołów biznesowych.
Rozwijając infrastrukturę, z której korzystają nasze serwisy 
oraz narzędzia, zapewniamy stabilność i bezpieczeństwo platformy.
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Rozwijamy i monitorujemy nasz ekosystem. Dbamy o bazy danych 
i zajmujemy się zarządzaniem kryzysowym. Za tymi wszystkimi działaniami
stoi Zespół Platformy Technicznej, który składa się aż ze 150 osób!

benefity

nasze zespoły

 ak świetne wskaźniki to najlepsze uznanie pracy zespołów
T
Learning & Development, Talent Acquisition & Employer
Branding, HR Business Partnerów oraz Payroll and HR
Administration. Każdy z zespołów, mimo iż realizuje inne
zadania, dąży do tego, aby Allegro było najlepszym
miejscem pracy dla obecnych i przyszłych pracowników.

Nie są nam obce platformy Threat Intelligence, narzędzia klasy EDR, SIEM czy
SOAR, wykorzystujące algorytmy machine learning. Nasz App Engine rozlewa
się z chmury prywatnej na publiczną w zależności od zapotrzebowania 
na zasoby bądź usługi. Codziennie łamiemy kolejne ograniczenia.

proces rekrutacji

Allegro, to świetne miejsce pracy dla 90% naszych
pracowników, a 81% z nich uważa, że stwarzamy znakomite
możliwości rozwoju. To tylko niektóre dane z ostatniego
badania zaangażowania, w którym udział wzięło 94%
naszych koleżanek i kolegów.

Codziennie allegro.pl odwiedzają miliony użytkowników. Zespół Platformy
Technicznej czuwa nad tym, żeby zapewnić im dostęp do serwisu każdego
dnia. Dbamy o bezpieczeństwo na wielu warstwach: od etapu tworzenia
kodu po działające mikrousługi.

staże

HR

Technology – Technical Platform
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Finance

staże

8 Dyrektorów Rynków, zarządzających 
13 głównymi kategoriami (we współpracy
z zespołami: operacyjnym, analitycznym,
reklamowym oraz Customer Experience), 
dba o to, aby nasi klienci mieli szybki
dostęp do najszerszej i najciekawszej
oferty produktowej, w najlepszych
na rynku cenach.

nasze zespoły

Na co dzień ponad 350 najlepszych
specjalistów i ekspertów branżowych
efektywnie zarządza procesami, dzięki
którym nasi klienci mogą kupować
sprawnie, wygodnie i przyjemnie, 
a sprzedawcy skutecznie zwiększają 
swoją jakość obsługi i wolumen sprzedaży.

benefity

Sztab dowodzenia w bazie NASA to nic 
w porównaniu z naszym Zespołem
Komercyjnym :).

proces rekrutacji

Commerce
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Czy znasz ten dreszcz emocji towarzyszący wyśledzeniu błędu
ukrywającego się w raporcie finansowym? Niczym sędzia śledczy
analizujesz zawiłe ciągi zależności, aby znaleźć najlepsze rozwiązanie?
Praca z liczbami to Twoja supermoc i poznałeś już te najczarniejsze 
z tajemnic Excela? To znak, że powinieneś dołączyć d
 o zespołu
finansów w Allegro!
Czeka na Ciebie możliwość rozwoju w takich dziedzinach, jak:
controlling, księgowość, zamówienia czy audyt. Na naszych barkach
spoczywa odpowiedzialność za to, żeby Allegro funkcjonowało jak
szwajcarski zegarek. Kontrolujemy, liczymy, planujemy, aby firma mogła
bezpiecznie rozwijać się i rosnąć.Szukamy niestrudzonych, którzy zasilą
nasze szeregi. Może jesteś jednym lub jedną z nich?

17

30

o allegro
dlaczego allegro
nasze zespoły

IT Business Services
Jesteśmy zespołem Allegrowych Superbohaterów:
nie ma problemu, z którym nie moglibyśmy sobie poradzić.
Zbuntowany komputer albo tablet – mamy to! Kłopoty
z siecią – załatwione! Aplikacja utrudniająca życie
użytkownikom – to też bierzemy na siebie!
Na co dzień dbamy o to, a
 by pracownicy Allegro mieli dostęp
do jak najlepszych i najnowocześniejszych rozwiązań,
a towarzyszące im każdego dnia procesy były jak najbardziej
przyjazne.Mówią, że bez nas Allegro pogrążyłoby się
w chaosie... P
 rzez skromność nie zaprzeczymy ;).

Jakie rozwiązania na rynku usług finansowych przyniesie nam przyszłość?
Jesteśmy bliżej odpowiedzi, niż myślisz :). Dołącz do nas i przekonaj się
sam!
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proces rekrutacji

Nasz zespół dba o to, aby klienci Allegro mieli dostęp do jak najlepszych
i najnowocześniejszych usług finansowych dostępnych na rynku.
Dążymy do tego, żeby nasi kupujący i sprzedający mieli wszystko,
czego potrzebują w zasięgu ręki... i jednego kliknięcia myszką.

staże

Dawno, dawno temu za zakupy internetowe można było zapłacić
tylko na poczcie i nikt nawet nie podejrzewał, że płatność ratalna
w internecie będzie kiedyś możliwa... Na szczęście w Allegro te czasy
mamy już dawno za sobą.

benefity

Financial Services
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proces rekrutacji

benefity

Charakteryzujemy się lekko konsultingowym zacięciem, a do narzędzi
naszej pracy zaliczają się głównie arkusze kalkulacyjne i prezentacje.
Ściśle współpracujemy z innymi zespołami, co pomaga nam wypracowywać
najlepsze rozwiązania służące rozwojowi biznesu Allegro. Musimy być
na bieżąco z tym, co dzieje się nie tylko w Allegro, ale także na całym rynku
e-commerce w Polsce – wychodzi nam to całkiem dobrze, nawet pomimo
tego, że jesteśmy najmniejszym działem w Allegro ;).

dlaczego allegro

Koordynacja programu Allegro Smart, poprawa doświadczeń związanych
z dostawą na Allegro, przejęcie spółki eBilet oraz dziesiątki innych business
case’ów rozwojowych i akwizycyjnych – to zadania, z którymi mierzymy się
na co dzień.

nasze zespoły

Corporate Development
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Administration
Na co dzień zarządzamy ponad 20 tys. metrów
kwadratowych powierzchni biurowej zlokalizowanej 
w Poznaniu, Warszawie, Toruniu i Krakowie.
Aktywnie uczestniczymy w tworzeniu przyjaznego
środowiska pracy, dbając o stan, wyposażenie i wystrój
naszych biur oraz dostarczając dobrą kawę i świeże
owoce. Wspieramy codzienną pracę naszych pracowników:
rocznie organizujemy tysiące podróży służbowych,
odbieramy i nadajemy niezliczone ilości paczek i listów,
organizujemy eventy firmowe, np. Dzień Dziecka.
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benefity

nasze zespoły

Tworzymy strategie dla klientów i niestandardowe projekty.
Testujemy nowe rozwiązania reklamowo-marketingowe.
Prowadzimy i optymalizujemy kampanie oraz analizujemy
dane. Działamy z największymi światowymi markami.
Wszystkim tym działaniom towarzyszy mnóstwo
kreatywności, energii i jeszcze więcej radości.
Nuda? To nie u nas!

Na co dzień dbamy o dostawy i magazynowanie produktów w jakości, ilości
oraz czasie zgodnym z oczekiwaniami klientów. Pracujemy nad ciągłym
usprawnianiem istniejących i budowaniem nowych procesów związanych
z magazynowaniem i zaopatrzeniem (w zakres działań wchodzą m.in.
replenishment, dropshipping i order for order), obiegiem dokumentów,
obsługą zwrotów i reklamacji, kontrolą procesów, raportowaniem
i analizą, a także planowaniem operacyjnym. Wszystko po to, aby zapewnić
najlepsze doświadczenia zakupowe naszym klientom.

proces rekrutacji

Reklama Allegro to zespół ponad 40 doświadczonych
pasjonatów reklamy internetowej. W naszym dziale łączymy
ze sobą światy marek, klientów i wszystkich obszarów
działania Allegro.

Czy czasami zastanawiasz się, jak to się dzieje, że klikając „kup teraz”,
dostajesz paczkę bezpośrednio od Allegro? Od kilku lat funkcjonuje
Oficjalny Sklep Allegro, którego działanie możliwe jest dzięki nam
– zespołowi Supply Chain.

staże

Advertising

Supply chain
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proces rekrutacji

Staramy się myśleć i działać
niesztampowo. Nieustannie się uczymy,
twórczo adaptujemy światowe trendy 
w komunikacji i jesteśmy bardzo dumni
z efektów naszej pracy :).

nasze zespoły

Na co dzień budujemy, wzmacniamy,
a czasem także chronimy wizerunek
Allegro. Jesteśmy bardzo zróżnicowanym
zespołem – są wśród nas eksperci 
i praktycy z długim stażem w mediach,
PR, eventach, marketingu i CSR. Łączymy
różne perspektywy i doświadczenia.
Lubimy razem pracować. Realizowane
przez nas projekty komunikacyjne i CSR
mają ogólnopolską skalę i duży poziom
skomplikowania – adekwatnie do skali
działania naszej firmy.

benefity

Corporate
Communications
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Atrakcyjne przestrzenie biurowe
Nasze biura zostały zaprojektowane tak, aby każdy czuł
się w nich komfortowo. Poza tradycyjnymi miejscami 
do pracy biurowej znajdują się w nich pomieszczenia,
w których można przygotować i zjeść posiłek, odpocząć,
a nawet zagrać w piłkarzyki czy bilard.

MindUp
To wachlarz szkoleń i warsztatów,
a także zajęć językowych i studiów
podyplomowych dofinansowywanych
przez firmę.
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Karta restauracyjna

Zdrowie pracowników jest dla nas bardzo ważne,
dlatego prowadzimy spotkania i warsztaty ze specjalistami.
Dla osób potrzebujących relaksu przygotowaliśmy
też przestrzenie z fotelami masującymi.

To idealny wybór dla osób, które preferują korzystanie
z usług gastronomicznych i cateringowych
w biurach lub okolicznych restauracjach.

nasze zespoły

Opieka medyczna

Dodatek komunikacyjny

W ramach programu benefitów pracownicy
mogą wykupić opiekę medyczną nie tylko
dla siebie, a
 le także dla swoich bliskich.

W ramach pakietu benefitów istnieje możliwość wyboru
dodatku komunikacyjnego, który można przeznaczyć
na opłacenie biletu miesięcznego czy zakup paliwa.

Żłobek i przedszkole „WoW”

Ubezpieczenie na życie

Firmowe przedszkole i żłobek „WoW” zlokalizowane
jest na terenie Biurowca PIXEL w Poznaniu,
dzięki czemu pracownicy mogą być stale blisko
swoich pociech.

Pracownicy mogę wykupić ubezpieczenie nie tylko dla siebie, ale także
małżonka/partnera i dziecka. Kilka wariantów świadczeń pozwoli
każdemu znaleźć to, czego potrzebuje, a wszystko na preferencyjnych
warunkach, dostępnych wyłącznie dla pracowników Allegro.

benefity

Codziennie do biur dostarczane są sezonowe,
świeże warzywa i owoce oraz zioła. Pracownicy
korzystają też z nielimitowanego dostępu
do kawy, herbaty o
 raz płatków śniadaniowych.

proces rekrutacji

Owoce i warzywa

staże

Znamy potencjał, który tkwi w pracownikach Allegro. Wiemy też, że powinni
czuć się odpowiednio wynagrodzeni za ich ciężką pracę.
Dlatego stworzyliśmy system benefitów, który jest odpowiedzią na ich
potrzeby. Co ważne, nie jest to zamknięty katalog, a lista, którą stale
rozwijamy i dopasowujemy według wszystkich sugestii.
Nie bez powodu aż 92% pracowników poleciłoby Allegro jako świetne
miejsce pracy.

Program „Zdrowie”

dlaczego allegro

o allegro

Benefity

Dodatek do opieki nad dzieckiem

Bank punktów

Jest też możliwość wyboru dodatku,
który zostanie przeznaczony
na comiesięczne dofinansowanie
przedszkola, żłobka lub opiekunki.

Zgromadzone punkty można przeznaczyć na zakup
bonów Allegro dostępnych tylko dla pracowników, 
a także voucherów do sklepów i na usługi.

Eventy

Karta sportowa

Nie samą pracą żyjemy. Dwa razy do roku spotykamy się na imprezie
firmowej w gronie wszystkich pracowników, a w ramach zespołów
korzystamy z budżetów integracyjnych. Świętujemy także Dzień Dziecka,
Tłusty Czwartek, Dzień Świętego Marcina. Raz do roku inżynierowie Allegro
spotykają się na Allegro Tech Meeting.

Siłownia, lekcje tańca czy crossfit? Karty Multisport pozwalają indywidualnie
wybrać zajęcia. Każdy ma możliwość zamówienia pakietu dla siebie, osoby
towarzyszącej oraz trojga dzieci. Pracownicy Allegro w Warszawie mogą
korzystać z siłowni Calypso zlokalizowanej w biurowcu Q22.
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Rozwiąż
zadanie.

3.

Przyjdź
na spotkanie.

4.

Zacznij
pracę.

30
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nasze zespoły

2.

Sprawdź oferty staży:
allegro.pl/praca/staze

benefity

Prześlij
CV.

Z myślą o osobach rozpoczynających swoją karierę, co roku w okresie
letnim przygotowujemy kilkadziesiąt miejsc w ramach programu
stażowego Allegro summer e-Xperience. Podczas 3 miesięcy płatnego
stażu gwarantujemy intensywną, praktyczną naukę oraz dobrą
zabawę. Po każdej edycji programu stażowego część osób zostaje
z nami na stałe.

proces rekrutacji

1.

Staże

staże

Proces rekrutacji
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Sprawdź, kogo obecnie
szukamy

allegro.pl/praca

allegro.tech

i zacznij pracę w jednym z naszych biur.

32

30

allegro.pl/praca

