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Celem PwC jest 
budowanie społecznego 
zaufania i rozwiązywanie 
kluczowych problemów.



8 biur i oddziałów w Polsce 

oraz…

Financial Crime Unit 

w Gdańsku i Service 

Delivery Center 

w Katowicach i Opolu.

Ponad 6000 pracowników 

PwC w Polsce

157 territories

200 000+ people

10 000+ partners

Polska jest jednym największych krajów 

w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, 

w której PwC jest obecne.

Od ponad 29 lat w Polsce.

Global 

Network

158 krajów

250 000+ pracowników

Globalna 

sieć firm

PwC w Polsce i na świecie



PwC

Usługi PwC
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Doradztwo biznesowe 

Doradztwo technologiczne

Doradztwo podatkowe

Doradztwo prawne

Audyt
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Duża liczba studentów kierunków ścisłych i informatycznych.

Wspieranie współpracy nauki z biznesem poprzez inicjatywę Lubelska Wyżyna IT.

Duży udział wydatków na inwestycje w całości budżetu miasta.

Opracowana strategia rozwoju inteligentnego miasta do roku 2030.

Certyfikat Smart City - miasto prowadzi działania na rzecz zrównoważonego rozwoju 

oraz ekologicznego transportu, inwestuje w zeroemisyjny tabor komunikacji 

publicznej, system rowerów miejskich, czy skuterów elektrycznych.

Lublin znajduje się w czołówce polskich metropolii pod względem czystości i jakości 

powietrza. 

Atuty Lublina



PwC

W PwC łączymy kompetencje z obszaru strategii, doradztwa 
technologicznego oraz wdrożeń IT
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55%
łącznego PKB Polski wytwarzane 

jest w ramach 12 największych 

obszarów metropolitalnych, na 

których żyje 16,1 mln ludzi. 

Wskaźniki te tylko dla głównych 

miast wynoszą odpowiednio 32% i 

6,7 mln osób

Technology

Marketing 

Automation

Digital 

Roadmap

Front-End CRM –

Operational 

& Analytical

Process 

Automation

Data

Management

M&A –

Support

IT Security RegTechRPA / AI Finance 

& Risk 

Strategia

Doradztwo biznesowe Data Analytics Regulatory support
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Oddział PwC w Lublinie
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55%
łącznego PKB Polski wytwarzane 

jest w ramach 12 największych 

obszarów metropolitalnych, na 

których żyje 16,1 mln ludzi. 

Wskaźniki te tylko dla głównych 

miast wynoszą odpowiednio 32% i 

6,7 mln osób

PwC otwiera w Lublinie swój pierwszy oddział.

W ciągu najbliższych miesięcy zamierzamy 

zatrudnić 40 specjalistów w zakresie 

najbardziej nowoczesnych rozwiązań CRM, 

w tym przede wszystkim Salesforce.

Nasi pracownicy będą aktywnie uczestniczyć 

w kształtowaniu i realizacji projektów wdrożeń 

CRM dla największych światowych firm.

40
nowych 

miejsc pracy
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• Architekt Salesforce

• Lider zespołu 

developerskiego 

Salesforce

• Programista Salesforce

• Analityk biznesowy 

Salesforce

• Konsultant biznesowy 

Salesforce

• Kierownik projektu

Do naszego oddziału 

w Lublinie szukamy osób 

o następujących profilach:



PwC

Możliwość rozwoju 

poprzez realizowanie 

projektów o globalnej 

skali, które stanowią dla 

klientów PwC element 

transformacji cyfrowej

Elastyczne godziny 

pracy oraz możliwość 

pracy zdalnej.

Praca w największym 

zespole Salesforce w 

Polsce. Dostęp do baz 

wiedzy, konferencji 

tematycznych i szkoleń.

Praca z najnowszymi produktami 

oraz technologiami z obszaru 

Salesforce: Field Service Lightning, 

Salesforce CPQ, Einstein Analytics, 

Einstein Vision, Marketing Cloud, 

Salesforce DMP, Heroku Platform.

Bardzo dobre warunki pracy, 

w tym biuro, wyposażone 

z myślą o potrzebach 

programistów i specjalistów 

IT.

Global 

Network

Co oferujemy 

naszym 

pracownikom 

w Lublinie?



PwC’s Digital Services

Przemysław Soroka

Członek zarządu PwC IT Services

przemyslaw.soroka@pwc.com 

© 2019 PwC. Wszystkie prawa zastrzeżone. W tym dokumencie nazwa "PwC" odnosi się do firmy 

wchodzącej w skład sieci PricewaterhouseCoopers International Limited, z których każda stanowi 

odrębny i niezależny podmiot prawny. Niniejsza treść ma charakter ogólny i nie powinna być używana 

jako odpowiednik konsultacji z profesjonalnymi doradcami.

W PwC naszym celem jest budowanie zaufania wśród społeczeństwa i odpowiadanie na kluczowe 

wyzwania współczesnego świata. Jesteśmy siecią firm działającą w 158 krajach. 

Zatrudniamy ponad 250 tysięcy osób, dostarczających naszym klientom najwyższą jakość usług 

w zakresie audytu, doradztwa biznesowego oraz doradztwa podatkowego i prawnego. 

Dowiedz się więcej na www.pwc.pl

Kontakt

http://www.pwc.pl/

