Krótka historia o tym

Jak być Netbullsem

Netbulls Culture Book

„Oto kim jestem.
I nie możesz oczekiwać, że będę kimś, kim nie jestem.”
Steve Jobs

Cześć, jestem Przemek, jestem szefem Netbulls, oto kim jestem.
Skąd ten cytat? Lubię Jobsa, zrobił naprawdę dobrą robotę, a wiemy,
jak i gdzie zaczynał. Czyli, nie ma rzeczy niemożliwych, wystarczy czegoś
naprawdę chcieć. Ale, ale, teraz parę słów o mnie.
Od zawsze lubiłem rozwiązywać problemy, optymalizować, usprawniać,
konstruować, składać i dopasowywać różne elementy w taki sposób,
aby na końcu wszystko grało, by powstał jeden dobrze funkcjonujący
organizm. Wierzę, że ludzie z pasją mogą inspirować, mogą pokazywać
świat swoimi oczami, tak jak cytowany wyżej facet, robić coś naprawdę
ważnego.
Dlatego też, po latach doświadczeń, w roku 2013 stworzyłem Netbulls,
miejsce, w którym mógłbym robić to, co naprawdę lubię, jak lubię
i z ludźmi, którzy myślą tak samo, jak ja. Oto Netbulls.

Teraz też Ty możesz zostać częścią naszego zespołu. Mam dla Ciebie
tylko jedną radę, pamiętaj:
“Twoja praca wypełni większość Twojego życia, jedynym sposobem,
aby osiągnąć satysfakcję jest wiara w to, że wykonujesz dobrą pracę.
Jedyną drogą do wykonania dobrej pracy jest kochanie tego co się robi.
Jeśli tego jeszcze nie znalazłeś – szukaj, nie rezygnuj. Kiedy poczujesz
to w sercu będziesz wiedział, że to znalazłeś.”
Mam nadzieję, że znajdziesz to właśnie u nas, w Netbulls.
Pozwól, że ja stworzę Ci przestrzeń do poszukiwań,
a Ty pokażesz mi, co potraﬁsz!

About Netbulls

Uruchomienie
działu R&D
opracowującego
urządzenia LoRaWAN

About Netbulls

2017 r.
Oczywiste jest to, że ﬁrmę tworzą ludzie. W tym wypadku wspaniali,
jedyni w swoim rodzaju i po prostu najlepsi specjaliści w galaktyce.
Nie do końca oczywiste jest natomiast to, że nasi ludzie to formalnie dwie ﬁrmy:
Netbulls oraz Yosensi. Jesteśmy jednym teamem, pracujemy wspólnie na nasze sukcesy.
Netbulls to specjaliści od oprogramowania, od tej spółki wszystko się zaczęło.

Uruchomienie
oddziału w Lublinie

Yosensi to specjaliści od telemetrii, IoT to dla nas pestka!

2018 r.

Yosensi wyrosło na podwalinach Netbulls, mimo, że formalnie jest oddzielnym organizmem,
w praktyce jest częścią teamu NBYS.

Rok oﬁcjalnego
założenia Yosensi
XII 2018 r.

Uruchomienie
biura w Londynie
2019 r.

Start projektu
w Metaverse
2019 r.
2 oddziały: Białystok, Lublin

technologie: React.js, React Na ve, TypeScript, Flu er, iOS, Android,
Java, Spring, AWS, GCP, Docker, Hibernate, PostgreSQL, Kubernetes
umiejętności: Project Management, Analiza biznesowa,
Przygotowywanie graﬁk (UX/UI Designs), Development (Frontend,
Backend), Testowanie, Deployment, Maintenance

Devops Team wspiera
klientów 24/7
2020 r.

obecnie realizowane projekty: Hiber, Aglet, Zjedz, Takeoﬀs, Yosensi

Jesteśmy Agile, pracujemy w scrumie
50 osób na pokładzie
Netbulls
ilość teamów: 8

2021 r.

Zatrudnienie
pierwszych
pracowników
II 2019 r.
oddział: Białystok

technologie: LoRaWAN, NB-IoT, GPS, Mbed OS,
Bluetooth Low Energy, NFC, C++, Python,
Al um Designer, KiCad
umiejętności: Project Management, Analiza biznesowa,
Development (Hardware, Firmware), Testowanie,
Deployment, Maintenance

Wydzielenie własnej
linii produkcyjnej
i pierwszy tysiąc urządzeń
VI 2020 r.

Jesteśmy Agile, pracujemy w scrumie

ilość osób w teamie: 6

Zakup maszyny
NeoDen K1830
V 2021 r.

Our values

#1.
Otwarte
drzwi
Prowadzimy politykę otwartych drzwi, nie ma niewłaściwych pytań
ani osób, do których nie można się z nimi zwrócić. Każdy temat jest
tak samo ważny i wart dyskusji. Wychodzimy z założenia, że jesteśmy
przede wszystkim ludźmi: stawiamy na relacje, współpracę i najlepszą
na świecie atmosferę. Wiemy, że pracy sprzyja spokój i przyjemne
otoczenie.

Świadomie tworzymy
nasz ekosystem Netbulls.

#2.
Rozwój
osobisty
Dzisiejszy świat jest światem ciągłego samodoskonalenia się.
Lubimy karmić nasze rozumy nauką. Pracujemy w nowych
technologiach, część z nich rozwijamy samodzielnie.

Gwarantujemy wsparcie
Wszystkim pracownikom
chociażby poprzez okres próbny pod opieką Mentora oraz cały
program onboardingowy. Co ważne, każdy z pracowników
może skorzystać z indywidualnego budżetu rozwojowego.

#3.
Partnerzy
w biznesie
Nasi klienci to nasi partnerzy. Stawiamy na transparentność
i profesjonalnie prowadzimy każdy projekt. Mamy na względzie
przesłanki biznesowe klienta, oferujemy rozwiązania zoptymalizowane
kosztowo. Nie owijamy w bawełnę - jesteśmy szczerzy i tego samego
oczekujemy od naszych partnerów. Tylko podejście do siebie jako
równych sobie gwarantuje współpracę win-win.

#4.
Profesjonalizm
Netbulls to synonim zaangażowania, proaktywności a przede wszystkim
profesjonalizmu. Bierzemy pełną odpowiedzialność za najwyższą jakość
wykonanej pracy. Zjedliśmy zęby w IT, nie jesteśmy tu od wczoraj.
Nasza branża jest wymagająca, dlatego w DNA Netbulls
wpisane jest ciągłe podnoszenie poprzeczki.

And we love it!

#5.
Atmosfera
A jak jest u nas na co dzień? Każdy dzień rozpoczynamy
uściskiem dłoni i kubkiem aromatycznej kawy. Traktujemy
siebie z należnym szacunkiem i lubimy spędzać ze sobą
czas. Śmiejemy się razem i smucimy razem. Tańczymy,
śpiewamy, gramy w ping-ponga, świętujemy wesela,
urodziny, narodziny i Międzynarodowy Dzień
Partyzanckiego Sadzenia Słoneczników.

Bo to, na czym nam najbardziej
zależy to komfort w pracy.

#6.
Jesteśmy
sobą
Z czym walczymy? Z korporacyjnością! Nie mamy księgi
procedur do zapamiętania, mamy za to jasno określone
zasady - każdy wie, za co jest odpowiedzialny. Pracujemy
zgodnie z ﬁlozoﬁą Kaizen, ﬁlozoﬁą ciągłego doskonalenia się.
Jesteśmy profesjonalni, a przy tym zupełnie normalni,
ludzcy, po prostu fajni. Chcesz się przekonać?

Wpadnij do nas na kawę.

#7.
Być jak
Netbulls
Umiemy ciężko pracować, ale potraﬁmy też się dobrze bawić.
Zabawa to część naszej kultury. Modne jest pisanie o work-life
balance. My jesteśmy sobą: pracujemy, bawimy się, mamy
życie po pracy. Wszystko w odpowiednich proporcjach,
bez zbędnych etykietek. Dodaj do tego sarkastyczne poczucie
humoru i masz pełny obraz Netbullsów po godzinach.

We believe our best perk

is amazing people

Meet Managers

Meet Managers
Przybij piątkę z managerami i przekonaj się kto stoi u nas na pierwszej linii.
Spójrz ich oczami na swój nowy team, sprawdź jakie mają hobby, ulubiony
kawałek, ﬁlm, serial i guilty pleasure… Może znajdziesz z nimi coś wspólnego?

Przemek
Rudzki
Prezes
Co myślę o swojej ﬁrmie? Powiem słowami
Richarda Bransona: “Jeśli wybierze się właściwych
ludzi do pracy, to można spokojnie zostawić ﬁrmę
w ich rękach, bo nawet gdy szefa nie ma, wszystko
idzie gładko”. Taką mamy ﬁrmę.
Lubię alternatywne instrumenty ﬁnansowe to daje mi fun i ogromny zastrzyk adrenaliny.
Cytat, który do mnie przemawia:
„Wicher wieje, Wicher słabe drzewa łamie hej,
Wicher wieje, Wicher silne drzewa głaszcze hej,
Najważniejsze to być silnym, Wicher silne drzewa głaszcze hej.”
Moje ulubione seriale to Bosch, Luther - rozumie się samo przez się.
Guilty pleasure? Zegarki.

Kacha
Dąbrowska
People & Culture Team Manager
W People & Culture Team wiemy, że aby podbić rynek, najpierw trzeba
zdobyć serca pracowników. Właśnie dlatego słuchamy, rozumiemy,
nagradzamy i pomagamy. I robimy to prawdopodobnie najlepiej na świecie!
Dlaczego? Bo wierzymy, że warto. Bo wierzymy, że Netbullsi są tego warci.
Pracujemy z ludźmi i dla ludzi. Jeżeli z nami czegoś nie załatwisz,
nie załatwisz tego z nikim. Just like that.
Co lubię? Czytać dobre kryminały w czarnych szpilkach
w otoczeniu obrazów Barne a Newmana.
Cytat z piosenki, który pasuje do mnie idealnie:
„I don’t mind that (the world is mine).”
Gdybym miała do końca życia oglądać tylko jeden serial
to zdecydowanie stawiam na Doktora Who i jego „900 years of me
and space and I’ve never met anyone who wasn’t important”, m.in.
dlatego, że bezbłędnie opisuje clue mojego Teamu. Widzicie to, prawda?
Odważnie przyznaję, że moje guilty pleasure to ﬁlmy Marvela.

Małgo
Nowakowska
Head of Marke ng
Uwielbiam cytaty i powiedzenia. Idąc tym tropem, mam powiedzenie,
które pasuje do tego czym zajmuje się mój dział: “Jak Cię widzą tak Cię piszą.”
Kluczowe jest tu dopięcie pierwszej części tego zdania, wtedy o drugą
nie trzeba się martwić. Dbam o to, żeby nasze ﬁrmy były dobrze postrzegane
i kojarzone z naszymi wartościami.
Nałogowo czytam, w zasadzie wszystko co wpadnie mi w ręce.
Uwielbiam też gotować i wykręcać tysiące kroków szwendając się, najchętniej po lesie.
Cytat z piosenki, który do mnie przemawia:
„It’s my life, it’s now or never
But I ain’t gonna live forever
I just want to live while I’m alive.”
Bez końca mogę oglądać Władcę Pierścieni - wszystkie części.
Moje drugie imię to guilty pleasure, ale do ulubionych zaliczam:
The Sims 4, bezy, torty, ciasta, ciasteczka, muﬃnki, rogaliki…
- jednym słowem deserki.

Adam
Michalski
Project Manager
W dziale Project Management, zajmujemy się
planowaniem, organizacją, realizacją i dostarczaniem
projektów na czas.
Rzeczy, które robię dla siebie: podróże, poznawanie
nowych miejsc, spacery oraz jazda na snowboard.
Fun fact - nie potraﬁę wybrać ulubionego zespołu,
piosenki czy cytatu. Sorry!
Co mógłbym oglądać bez końca? Wszystko Taran no.
Moje guilty pleasure - extreme metal music.

Kasia
Zawiślańska
Quality Assurance
Team Manager
W moim dziale słowo-klucz to jakość. Co prawda najpierw musimy
zdemolować aplikację w każdy możliwy sposób, ale ﬁnalnie oddajemy
w ręce klienta produkt, o który dokładnie mu chodziło.
Co robię w wolnym czasie? Najbardziej odpręża mnie naprawianie
zepsutych rzeczy. Renowacja starych, niechcianych mebli
zdecydowanie się w to wpisuje.
Ulubiony zespół to Tame Impala.
Serial na którego punkcie zwariowałam? Jess i chłopaki.
Guilty pleasure to mój styl życia. Pączek na śniadanie, obiad i kolacje?
No problem. Przeleżenie całego weekendu pod kocem? Cała ja.

Marcin
Gałązka
Architecture & Backend
Development Team Manager
Mój dział to Architecture & Backend Development,
odpowiada za to, żeby te wszystkie aplikacje mobilne
i webowe miały co wyświetlać.
Odpręża mnie koszykówka, planszówki i książki, ale cierpię
na brak czasu na każde z nich.
Mój ulubiony cytat: „But I’m s ll alive, s ll alive, s ll trying
to sell my soul for a cket to the moon and the stars”.
Najlepszy serial? The Wire. I kropka.
Moje guilty pleasure to niezdrowe jedzenie. Kto się utożsamia?

Łukasz
Łapiński
DevOps Team Manager
Gdybym miał opisać nasz dział w dwóch zdaniach
to powiedziałbym, że jest odpowiedzialny za to, by wszystko
działało jak powinno, tak aby każdy miał na czym pracować
i mógł zobaczyć efekt swojej pracy. Dodatkowo rozwiązujemy
wszelkie problemy... problemy, których jeszcze nie macie. SOA#1
Daily lifestyle i hobby w jednym - majsterkowanie, czyli małe
i duże prace domowe w trakcie nieustannego nadążania
za dwójką córeczek tatusia. W wolnych chwilach dobry ﬁlm,
czasem mecz piłki nożnej.
Na mojej złotej playliście króluje Guns N’ Roses.
A poza tym godzinami mógłbym słuchać Metallica, Queen…
Mój serialowy top to zdecydowanie duet Mike i Harvey
z Suits. A poza tym, zawsze dobrze jest wrócić do “Przyjaciół”.
Jeśli ktoś pyta mnie o moje guilty pleasure - nie odpowiadam
- podaję mu Jägera z sokiem grejpfrutowym.

Daniel
Markowski
Frontend Development
Team Manager
Na co dzień łączę zarządzanie frontendem z opieką nad lubelskim biurem.
Hobby to ciężki temat od momentu, w którym zostałem ojcem
dwójki rozrabiaków, bo każdą chwilę poświęcam im. A w magicznym
“wolnym czasie” zajmuję się tematami związanymi z giełdą, kryptowalutami
i szeroko pojętym inwestowaniem.
W moim muzycznym sercu zawsze gra „The ﬁnal countdown”.
Moje ﬁlmowe klasyki to oczywiście te z repertuaru Quen na
Taran no - Django, Pulp Fic on, Bękarty wojny, Nienawistna ósemka.
Guilty pleasure? Piosenki Zenka Martyniuka.

Paweł
Popławski
Hardware and Firmware
Development Team Manager
Mój zespół to zdecydowanie najbardziej kreatywni z kreatywnych.
Nawet kiedy nie ma problemów to i tak je rozwiązujemy.
Przeprowadzamy badania i eksperymenty. Tworzymy urządzenia.
Do swojego starannie pielęgnowanego hobby zaliczam pływanie
wpław przez jezioro i granie na nietypowych instrumentach.
Cytat z piosenki na każdą okazję:
„Well, now, don’t you tell me to smile
You s ck around I’ll make it worth your while
My number’s beyond what you can dial
Maybe it’s because we’re so versa le
Style, proﬁle, I said.”
Mój klasyk ﬁlmowy - Matrix.
Guilty pleasure - krzyk przez otwarte okno z ostatniego piętra
wysokiego budynku. Wspinanie się na drzewa. Wspólne picie
kakao w socjalu z kolegami z pracy.

Anna
Wiszniewska
Design & Oﬃce Management
Team Manager
Rysujemy ładne obrazki, projektujemy interfejsy, planujemy, szkicujemy,
malujemy… aby było przyjemnie dla oka, ergonomicznie a przede
wszystkim profesjonalnie. Dzięki nam programiści mają dużo wyzwań.
PS1 Fullstack Designers to my !!!
PS2 Osobiście odpowiadam również za administrowanie biurami
w Białymstoku i Lublinie.
Odpręża mnie praca w zgranym i przyjaznym zespole.
Kieruję się w życiu zasadą, że „…zawsze warto być człowiekiem,
Choć tak łatwo zejść… Zejść na psy!”
The Kominsky Method to serial godny polecenia.
Moje guilty pleasure to Diablo.

Netbulls Lifestyle

Netbulls Lifestyle
Każdy dzień rozpoczynamy uściskiem dłoni.
W czasach covidowych proponujemy
słynne powitanie łokciami. Zwykły żółwik też da radę.

Wszyscy jesteśmy równi
i mówimy do siebie po imieniu.

Na kawie zawiązują się najlepsze przyjaźnie, trwają interesujące dysputy
i rodzą się genialne rozwiązania. Nie pijesz kawy? Nie szkodzi, herbatę też mamy niezłą.

Narzędzie do logowania
czasu pracy i zarządzania zadaniami.

Narzędzie do trackowania
czasu pracy.

To już nawet nie tradycja to kultura i taka lekka suges a
co zrobić, żeby wkupić się w łaski zespołu.

Ogólnych kanałów mamy kilka,
zacznij od … włączenia slacka.

Netbulls Lifestyle
Często spotykamy się w mniejszych ekipach na planszówki
w biurze, burgery na mieście czy kręgle.

Co roku organizujemy spotkanie wigilijne,
na które możesz zaprosić osobę towarzyszącą.

Dwa razy w roku integrujemy się
na wyjazdowych imprezach.

Uwierzycie, że przykładamy się również do obchodzenia Dnia Programisty czy Testera?
Robimy to w ulubiony dla nas sposób, ale o tym przekonasz się na własnej skórze.

Our Projects

Aplikacja typu takeoﬀ so ware
do wspomagania kontraktorów
w wycenie ich pracy.

Pierwsza, oparta na lokalizacji,
wirtualna gra zakupowa
dla sneakerheadów z całego świata.

Pla orma dedykowana inżynierom
gazownictwa będąca wsparciem
w zakresie oprogramowania,
ﬁnansów i zaplecza biurowego.
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Aplikacja do zamawiania jedzenia
przez pracowników.

System zbierania informacji
telemetrycznych z urządzeń IoT,
min. obsługa i zarządzanie serwerem
LoRaWAN, aplikacja webowa i mobilna.
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Relationships
with Clients

Patrzymy długoterminowo …
… i rozwiązujemy problemy dla klienta i za klienta.

Nie chcemy ich zadowolić,
chcemy ich zachwycać.
Naszym celem jest pomóc im odnieść sukces.
Przy każdej decyzji zadajemy sobie pytanie: “Co z tego będzie miał klient?”.
Zdajemy sobie sprawę, że aby zadowolić klientów w perspektywie
długoterminowej, musimy brać pod uwagę również perspektywę
krótkoterminową. Przestrzegamy wszystkich ustaleń, lecz jeśli podczas
trwania projektu wpadniemy na lepsze rozwiązanie nie boimy się
podejmować tematu i przedstawiać swoich argumentów.

Stawiamy na ludzi,
dlatego lubimy kiedy nasi klienci odwiedzają nas w biurze.
Możemy wówczas przegadać tematy biznesowe i zjeść wspólny lunch
w luźniejszej atmosferze.

Oto my.

Witaj w Netbulls
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