
Witaj w Verestro!

Dawniej uPaid.

Za chwilę poznasz nas od kuchni…



Lublin

Częstochowa

Tarnowskie Góry

Działamy na rynku płatności zdalnych i zbliżeniowych od 2011 roku.
Pracuje u nas już 120 osób na całym świecie.

Mamy 4 biura w Polsce: 

Warszawa - część biznesowa

Lublin - nasze zagłębie IT 

Tarnowskie Góry - tutaj urzęduje ekipa artystyczna (UX/UI)

Częstochowa - tu się chowają przed resztą zespołu admini 

a także w Nowym Yorku, Sao Paulo i w Sofii. 

Planujemy kolejne na Dalekim Wschodzie.

Warszawa



CANCEL

1

Tap your device on the payment terminal

The number of remaining transactions offline

1

Money Transfer

Sender

John Smith

ENTER AMOUNT

Money Transfer

Wdrażamy rozwiązania płatnicze dla banków, firm z branży fin-tech.

Ściśle współpracujemy z Mastercard, który w lipcu 2020 

roku został udziałowcem Verestro. 

Za chwilkę Cię przekonamy, że warto zostawić u nas CV!



Zobacz jak dynamicznie się zmieniamy

2011 2012 2013 2014

2016 2015

2017 2018 2019

9 lat temu zaczynaliśmy z takim logo jako Sp. z o. o. 

z 15 pracownikami.

Działaliśmy tylko na polskim rynku.

Działamy na ponad 20 rynkach na 5 kontynentach.

Mastercard zainwestował w Verestro.

Dziś jest nas ponad 120 osób na całym świecie, 

jesteśmy SA, z planami wejścia na giełdę.



Partnerzy Verestro



Sukcesy
Mamy czym się pochwalić!

Dwukrotnie zostaliśmy ogłoszeni platynowym dostawcą rozwiązań Mastercard.

2 razy otrzymaliśmy tytuł Geparda biznesu oraz nagrody od Lubelskiego 

ratusza jako najprężniej działająca firma w regionie.

Pandemia nam niestraszna! Nasz zespół powiększył 

się o 10 osób. Co więcej, z sukcesem pozyskaliśmy 

kolejnych klientów.

Mastercard jest naszym strategicznym globalnym 

inwestorem.



aplikacje

moduły płatnicze 

NFC 

QR payment

przelewy z karty na kartę, na konto 

Same rozwojowe projekty. 80% realizowane za 

granicą. Jesteśmy obecni już na 5 kontynentach!

Produkty

NFC/HCE and

 tokeniza!on

Digital card 

issuing

P2P and

QR payments

Card management

and security

White LabelLoyalty and card

benefits



Atmosfera pracy 1/4

Spring Boot 2, Laravel 6/7, Symfony 4/5 

Angular, Kubernetes, Docker, Elastic Stack, 

Vim 8.2, Spring Cloud, Spock, Spring 

Integration.

Szkolimy się, dbamy o rozwój

Świętujemy nasze sukcesy, wdrożone projekty

Pracujemy w metodologii Agile - z nowoczesnymi narzędziami:



Atmosfera pracy 2/4

Dzień programisty także nie przechodzi bez echa

Bierzemy udział w różnych inicjatywach 



Atmosfera pracy 3/4

Niebanalne wyjazdy integracyjne - raz w roku:

niech zdjęcia mówią same za siebie 



Atmosfera pracy 4/4
A na co dzień pracujemy tutaj 



Benefity
Co oferujemy naszym pracownikom:

budżet szkoleniowy (szkolenia specjalistyczne oraz budżet przeznaczony na indywidualne zajęcia z j. angielskiego)

multisport od początku zatudnienia (pakiet Multisport Active - bezpłatny) 

premie roczne, prywatna opieka medyczna  

elastyczne godziny pracy (biuro czynne 24h)

brak open space

game room z xBoxem

wyjazdy integracyjne

BYOD - dofinansowanie do prywatnego sprzętu komputerowego (od pół roku od zatrudnienia, max do 3 000 zł 

brutto kosztu) na którym pracownik pracuje

awanse i rozwój w ramach różnych departamentów



Otwarte rekrutacje
https://verestro.com/kariera#oferty

iOS Developer

PHP Developer 

Android Developer 

Front-end Developer

QA Engineer

DevOps Engineer

Product Owner

Java Developer 

Tester automatyzujący

Jak rekrutujemy?

Stawiamy na jasne zasady rekrutacji, rekrutujemy dwuetapowo dzieląc rozmowę na HR oraz rozmowę techniczną. 

Nierzadko prowadzimy ją w formie live codingu lub study case’ów. 

To Ty wybierasz czy rozmowa jest prowadzona w naszej siedzibie czy online.

Zobacz szczegóły 



Etapy rekrutacji

1 . Kontakt z Agnieszką z działu rekrutacji. 

Na tym etapie zostaniesz zaproszony na spotkanie oraz otrzymasz niezbędne szczegóły

dotyczące rozmowy drogą mailową.

2. Rozmowa HR

Analiza Twojego doświadczenia, wykonywanych obowiązków oraz osiągnięć, a także motywacji, kompetencji 

językowych oraz dopasowania do zespołu. Poznasz również wiele informacji na temat firmy!

3. Rozmowa techniczna

Możliwość poznania przełożonego lub lidera technologicznego. Rozmowa z pytaniami otwartymi oraz test.

4. Wynik

Po okresie dwóch tygodni otrzymasz decyzję.

5. Onboarding

Witaj na pokładzie!

career@verestro.com



Talent solution. Dołącz do nas.

career@verestro.com


