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Oferujemy ciekawą pracę związaną z branżą IT ! 

Integra Software oferuje rozwiązania dla branż technicznych głównie związanych z transportem i motoryzacją. 
Systemy są tworzone zarówno dla dużych firm korporacyjnych oraz małych i średnich przedsiębiorstw, m.in. dla 
 importerów części zamiennych, sieci warsztatowych, flot pojazdów, serwisów samochodowych, sklepów 
motoryzacyjnych, baz transportowych.  

Wśród klientów firmy Integra można wymienić firmy takie jak: Bosch, Bridgestone, 
Continental, Michelin, Mercedes-Benz, Auto Partner S.A., Auto Land Polska S.A., 
Inter Parts, Inter-Team, Motogama, Denckermann i sieci serwisowe m.in: Bosch-
Service, FirstStop (Bridgestone), BestDrive (Continental), Euromaster (Michelin), AD 
Service, OK Serwis, Auto Team Service, ASO różnych marek, itp. 

Obecnie na rynku krajowym i zagranicznym (Czechy, Niemcy, Szwajcaria, Słowacja, 
Ukraina) funkcjonuje ponad 150 000 licencji oprogramowania marki Integra, które 
są obecne na rynku od ponad 25 lat. Projektowanie oraz tworzenie systemów 
oparte jest na wieloletnim doświadczeniu zarówno w branży informatycznej jak i 
motoryzacyjnej. Według niezależnego raportu dotyczącego komputeryzacji 
warsztatów 25% firm używa rozwiązań marki Integra. 

Potencjał firmy to również współpraca z zagranicznymi firmami tworzącymi 
rozwiązania dla branży motoryzacyjnej m.in.: TecAlliance (TecDoc, TecRMI), Bosch, 
Autodata, etc. 

Aktualnie oferowane systemy przeznaczone są na rożne platformy, w ostatnich 
latach firma mocno rozszerzyła angaż w tworzeniu nowoczesnych rozwiązań typu 
WEB, które dotyczą zarówno obszarów związanych z segmentem eCommerce (B2B i 

B2C) jak i rozwiązań Business Intelligence przeznaczonych dla branż technicznych 
głownie związanych z transportem i motoryzacją. Nowoczesne aplikacje Integra 
typu WEB zapewniają szerokie możliwości związane z integracją danych i pozwalają 
zaspokoić oczekiwania klientów związane z szybką i sprawną wymianą informacji. 
Wiele z nowych rozwiązań jest przeznaczonych na urządzenia mobilne, które 
stanowią duży udział wśród użytkowników Internetu. 

Systemy marki Integra są tworzone przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii 
informatycznych. Dzięki temu oprogramowanie jest w pełni funkcjonalne, 
skalowalne oraz kompatybilne z innymi systemami zewnętrznymi. Aktualnie 
korzystamy z nowego środowiska programistycznego firmy Microsoft oraz z 
nowoczesnych rozwiązań developerskich innych firm. Firma dysponuje również 
bogatym wyposażeniem w zakresie środowisk testowych. 

Zdobyte nagrody i wyróżnienia 

I miejsce w konkursie f-y Microsoft na najlepszą aplikację w kategorii systemów typu WEB  

I miejsce w plebiscycie czytelników czasopisma autoEXPERT za najlepsze rozwiązanie dla 
branży motoryzacyjnej w kategorii Publikacje i oprogramowanie warsztatowe.  

Nagrody MOTOINVENT autoservice EXPO za nowoczesność i innowacyjność dla 
oprogramowania ERP Integra 7, Integra WebShop oraz Integra WebKatalog .  

Złote medale za innowacyjność na Międzynarodowych Targach Techniki Motoryzacyjnej dla  
oprogramowania ERP Integra Car 7, aplikacji Integra Smart Workshop, systemów e-Commrce 
Integra WebKatalog / WebShop oraz systemu serwisowo-naprawczego Integra Data Service. 

Tytuł „Innowacyjny produkt " w konkursie „Krajowi Liderzy Innowacji i Rozwoju”  

Nagroda w konkursie - Pracodawca Roku Pomorza  

Wyróżnienie w konkursie „Produkt roku 2017” czasopisma motoryzacyjnego autoEXPERT. 

Nagroda za innowacyjność dla Integra Smart Workshop w konkursie Motoinnowacje 2019. 
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Co trzeba robić? 

Projektować interfejsy użytkowników w systemach  
Koncepcje oraz rozwiązania, które mają bezpośredni wpływ na odbiorców 

Przygotowywać projekty responsywnych aplikacji internetowych (RWD) 
Chcemy tworzyć dobrze wyglądające systemy na każde urządzenie 

Rozwijać klikane makiety i prototypy rozwiązań  
Dzięki Tobie szybciej przetestujemy interfejsy przed ich wdrożeniem 

Analizować i optymalizować interfejsy w rozwijanych systemach 
Przekonują nas pomysły na optymalizację podparte danymi 

Pracować zespołowo 
Z jednej strony prawdziwi użytkownicy, z drugiej programiści 

Czego oczekujemy? 

Doświadczenia zawodowego w projektowaniu interfejsów 
Szukamy wymiataczy - no rookies 

Wiedzy z zakresu tworzenia interfejsów, także RWD/Mobile 
Guideline’y Apple/Google/inne- Twoja opinia ma dla nas znaczenie 

HCI, IXD, Motion Design 
Te i wiele innych standardów mogą Ci tylko pomóc 

Znajomości narzędzi z pakietu Adobe (Photoshop, Illustrator, XD) 
Pokaż nam, w jaki sposób wykorzystujesz różne narzędzia w codziennej pracy 

Umiejętności argumentowania swoich decyzji projektowych 
Interesuje nas, jak podchodzisz do rozwiązywania problemów użytkowników 

Co jest mile widziane? 

Portfolio lub opis dotychczasowych prac/projektów 
Pokaż nam, nad czym pracowałeś i czym możesz się pochwalić 

Znajomość zasad i trendów projektowania UI aplikacji internetowych 
Opowiedz nam, co wydarzy się za rok w branży (i jak możemy to wykorzystać) 

Doświadczenie w przeprowadzaniu badań użyteczności  
Bardzo nas ucieszy, jeśli masz w sobie trochę z badacza 

Umiejętność tworzenia oprogramowania do obsługi firm 
Dodatkowy plus, jeśli to zagadnienie nie jest Ci obce 

Doświadczenie w pracy w metodykach zwinnych (Scrum/Agile) 

Co możemy Ci zaoferować ? 
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