
Praca w Big Data w Polsce 

 

Poszczególne sektory z branży IT rozwijają się w Polsce wyjątkowo dynamicznie, czego 

dowodem jest duża ilość ofert dla specjalistów zajmujących się przetwarzaniem i analizą 

danych. Obecnie coraz więcej firm decyduje się na zatrudnienie Big Data Engineer, mając 

świadomość, jak duży potencjał biznesowy tkwi w efektywnym przetwarzaniu danych. W 

Polsce praca jest dostępna głównie w dużych aglomeracjach, a zatrudnienie oferują podmioty 

związane z różnymi branżami. 

 

Oferty pracy w Big Data – które miasta dominują? 

 

Jeśli szukasz pracy jako specjalista Big Data, w pierwszej kolejności powinieneś zwrócić uwagę na 

ogłoszenia firm prowadzących działalność w największych polskich aglomeracjach. W dużych 

miastach możesz liczyć na najwyższe stawki. Ponieważ wielu pracodawców gwarantuje tryb 

zdalny, przeprowadzka na stałe nie będzie konieczna, a Ty zyskasz możliwość pracy u 

największych gigantów. Na portalach z ogłoszeniami dominują przede wszystkim oferty z 

Warszawy, Wrocławia i Krakowa. Pojawiają się również propozycje z Katowic, Łodzi i Trójmiasta. 

Chociaż przeważają oferty z dużych aglomeracji, wraz z rosnącym popytem na to stanowisko coraz 

częściej można trafić na ogłoszenia z innych polskich miast, które nie są kojarzone z ośrodkami IT. 

 

Big Data w Polsce – jakie warunki pracy? 

 

Polskie firmy prowadzące rekrutację na stanowisko specjalisty Big Data oferują atrakcyjne warunki 

współpracy. Wiele z nich proponuje opcjonalnie dwie podstawowe formy zatrudnienia – w oparciu 

o umowę o pracę oraz kontrakt B2B. W niektórych ofertach znajdziesz informacje o 

obowiązującym trybie zdalnym. To duże ułatwienie dla osób, które chcą wykonywać obowiązki 

zawodowe w domowym zaciszu. Warto także przyjrzeć się obowiązującym stawkom. Według 

danych z portalu zarobki.pracuj.pl specjaliści Big Data mogą liczyć w Polsce na średnie 

wynagrodzenie rzędu 12500 zł brutto miesięcznie. Osoby o wieloletnim doświadczeniu w branży 

zazwyczaj otrzymują znacznie wyższe stawki. Wiele firm dodatkowo gwarantuje atrakcyjne 

benefity, takie jak prywatną opiekę medyczną czy dofinansowanie zajęć sportowych. 

 

Jakie firmy prowadzą rekrutację na stanowisko Big Data Engineer? 

 

Doświadczony specjalista Big Data może zdecydować się na współpracę z firmami z różnych 

branż. Rekrutację prowadzą między innymi banki, które każdego dnia obracają bardzo dużą ilością 

danych. Pracę oferują także firmy zajmujące się tworzeniem własnych aplikacji, pozyskując z ich 

pomocą dane od użytkowników. Można również zdecydować się na współpracę z portalem 

internetowym. Ponieważ w naszym kraju rośnie świadomość znaczenia pozyskiwania i 

przetwarzania danych, coraz więcej podmioty z różnych sektorów zatrudnia specjalistów Big Data. 

Współpracę proponują przedsiębiorstwa, w których każdego dnia przetwarzane są dane klientów. 

 

Chcesz wiedzieć, jak wygląda praca w Big Data w Polsce? Odwiedź portal Protocol IT i zapoznaj 

się z najnowszymi ofertami z naszego kraju. Przekonaj się, jak duże jest zapotrzebowanie na 

polskim rynku na doświadczonych specjalistów z obszaru Big Data. 

 

https://theprotocol.it/?kw=big+data

