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Eksperci Grupy Pracuj na konferencji 4Developers 

 

Portal Pracuj.pl objął patronat medialny nad 4Developers - multidyscyplinarną konferencją 

skierowaną do programistów oraz wszystkich osób związanych z rozwojem IT. Na wydarzeniu 

20 kwietnia w Warszawie, eksperci Grupy Pracuj przedstawią prezentację dotyczącą 

architektur rozproszonych w aplikacjach biznesowych oraz case study Strefy Pracuj. 

 

Na tegorocznym 4Developers zostaną poruszone najbardziej aktualne tematy i prześledzone 

najświeższe trendy z dziedziny IT. W tym roku organizator zdecydował się rozszerzyć ścieżkę 

tematyczną dotyczącą Architektur Aplikacji oraz Soft Skills&Business Relations, która zajmie dwie 

sale. Ponadto nie zabraknie tradycyjnych ścieżek jak: Java, PHP czy Net. Na konferencji swe 

prezentacje przedstawią specjaliści Grupy Pracuj - Agnieszka Skwierczyńska, w bloku UX w 

godzinach 14.00-14.50 oraz Krzysztof Sadowski w bloku Architektury Aplikacji II w godzinach 

9.00-9.50. 

 

Case Study – Strefa Pracuj 

 

Agnieszka Skwierczyńska zaprezentuje case study dotyczący procesu projektowania oraz tworzenia 

Strefy Pracuj. Strefa Pracuj to system, dzięki któremu pracodawcy mogą obejrzeć i ocenić 

kandydatów aplikujących przez portal pracuj.pl. Aplikacja została wdrożona w lipcu 2014 r. i już 

kilka miesięcy później korzystały z niej tysiące klientów, znacznie przekraczając początkowe 

założenia. Ekspertka opowie m.in. o tym jak małym kosztem zdobyć informacje potrzebne do 

określenia potrzeb użytkowników, jak łatwo można źle zidentyfikować główne persony systemu, 

dlaczego warto trzymać się wersji MVP oraz o tym dlaczego ładny wygląd systemu to nie wszystko. 

Agnieszka Skwierczyńska w branży IT pracuje od 5 lat, z czego od 3 lat na stanowisku analityka i 

projektanta w Grupie Pracuj S.A. Odpowiada za to, żeby aplikacje trafiały w sedno – czyli łączyły w 

sobie potrzeby użytkowników z wymaganiami technicznymi i funkcjonalnością.  

 

Rozproszone profilowanie w aplikacjach opartych o mikroserwisy 

 

Popularność wykorzystania architektur rozproszonych w aplikacjach biznesowych radykalnie 

wzrosła w ostatnim czasie, co otworzyło wiele nowych możliwości. Niestety, podejście rozproszone 

stwarza jednocześnie dużo nowych problemów. Jednym z nich jest konieczność monitorowania i 

profilowania aplikacji składających się z rozproszonych, autonomicznych komponentów, które 

komunikują się wzajemnie. Podczas prezentacji Krzysztof Sadowski omówi narzędzie rozwiązujące 

powyższy problem, wykorzystywane na co dzień w aplikacjach Grupy Pracuj. 
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Krzysztof Sadowski -  Architekt w Grupie Pracuj S.A. z ponad 5 letnim doświadczeniem w 

projektowaniu i tworzeniu systemów informatycznych w technologii. NET i nie tylko. 

Odpowiedzialny za architekturę nowo powstałych i istniejących systemów. Pasjonat DDD, 

systemów rozproszonych i zwinnych metodyk wytwarzania oprogramowania. 

 

4Developers to konferencja techniczna przeznaczona dla programistów, architektów, testerów, 

koderów, team leaderów, managerów projektów, kadry kierowniczej działów informatycznych, a 

także wszystkich studentów związanych z IT. Tegoroczna edycja odbędzie się 20 kwietnia w Hotelu 

Gromada w Warszawie. Z roku na rok zainteresowanie konferencją rośnie, w tym roku przewidziana 

jest rekordowo duża liczba uczestników - ponad 800 specjalistów z różnych dziedzin dotyczących 

oprogramowania. 

 

Rejestracja na wydarzenie na stronie 4developers.org.pl. Podając kod "4dev-15-pracujpl” zniżka 

15% przy rejestracji. 

 

 

*** 

 

Pracuj.pl to wiodący polski serwis rekrutacyjny skierowany do specjalistów i menedżerów. Specjalizuje się 

w rekrutacji przez Internet oraz w kształtowaniu wizerunku pracodawców, wspierając firmy w pozyskiwaniu 

najlepszych kandydatów do pracy. Kandydatom dostarcza codziennie ponad 20 tysięcy oferty pracy od 

atrakcyjnych pracodawców, a także porady specjalistów dotyczące poszukiwania pracy, rozwoju kariery 

zawodowej oraz zdobywania dodatkowych kwalifikacji. Portal powstał w 2000 r. i należy do Grupy Pracuj, 

będącej właścicielem wiodących marek na rynku rekrutacji on-line w Polsce i na Ukrainie. Pracuj.pl jest 

także członkiem-założycielem największego na świecie sojuszu niezależnych serwisów rekrutacyjnych The 

Network, zrzeszającego serwisy działające w ponad 70 krajach świata. www.pracuj.pl  

 

Kontakt dla mediów: 

Anna Częścik 

Grupa Pracuj 

tel. (22) 373 75 15; 666 357 923 
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http://www.pracuj.pl/
mailto:anna.czescik@pracuj.pl

