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Motorola Solutions to lider w branŜy telekomunikacyjnej dostarczający 
produkty zarówno klientom biznesowym, jak i instytucjom rządowym. W 
Krakowie znajdują się dwa centra Motoroli - Centrum Oprogramowania oraz 
Centrum Finansowe. Centrum Oprogramowania Motorola Solutions w 
Krakowie jest jednym z wielu centrów technologicznych Motorola Solutions 
na świecie, wspierających działania firmy w rozwoju oprogramowania oraz 
innowacyjnych projektach sprzętowych. W Centrum w Krakowie tworzone 
są systemy komunikacyjno-radiowe w standardzie TETRA/APCO P25/LTE 
dla słuŜb bezpieczeństwa publicznego, aplikacje współdziałające z tymi 
systemami oraz oprogramowanie radiotelefonów w standardzie TETRA. 
Centrum Finansowe Motorola Solutions w Krakowie jest częścią 
globalnej sieci centrów finansowych Motoroli dostarczających usługi 
księgowo-rozliczeniowe innym oddziałom firmy. Oba centra Motorola 
Solutions w Krakowie od lat dynamicznie rozwijają się i zwiększają zakres 
swojej odpowiedzialności.  
 
 
 
Odwiedź nas podczas Dnia Otwartego i dowiedz się więcej o tym, co robimy i jak pracujemy:  
 
Jak zostać Motorolaninem  
Dowiedz się, jak aplikować, przekonaj osobiście, jak wygląda proces rekrutacji podczas pokazowej rozmowy technicznej i sprawdź, jakie są 
moŜliwości rozwoju naszej firmie. 
 
Technologie i Produkty   
W Dniu Otwartym nasi pracownicy zaprezentują technologie, w których tworzą oprogramowanie oraz opowiedzą o produktach Motorola 
Solutions. Z pewnością będzie to unikalna okazja zapoznania się z tym, co robimy. Zapraszamy równieŜ na zwiedzenie naszego laboratorium i 
tzw. Show Room’u prezentującego ciekawe aspekty działania cyfrowego, trunkingowego systemu radiowego TETRA. 
 
Innowacyjność  
Innowacyjność to jedna z podstawowych wartości i zasad działania Motorola Solutions. Podczas Dnia Otwartego będziesz mógł zobaczyć np. 
roboty stworzone przez naszych pracowników, sterowanie przedmiotami w przestrzeni wirtualnej czy urządzeniami poprzez sieć TETRA oraz 
wiele innych pomysłów naszych inŜynierów wcielonych w Ŝycie. 
 
Środowisko naszej codziennej pracy  
Siedziba Motorola Solutions w Krakowie znajduje się w ultra-nowoczesnym i ekologicznym budynku zlokalizowanym w Krakowskim Parku 
Technologicznym. Podczas Dnia Otwartego będzie moŜliwość zwiedzenia miejsca naszej pracy, sal szkoleniowych, sal spotkań projektowych, 
naszej cafeterii oraz zapoznania się z udogodnieniami, które usprawniają i uprzyjemniają naszą codzienną pracę.  
 
Kultura pracy  
Motorola Solutions bardzo dba o równowagę pomiędzy Ŝyciem prywatnym a zawodowym swoich pracowników. Przekonaj się, Ŝe poza pracą 
lubimy się równieŜ bawić, a firma oferuje nam szereg moŜliwości, aby rozwijać swoje zainteresowania i pasje. 
 
Historia i tradycje technologiczne Motoroli  
Motorola to firma z długoletnią historią. Zobacz archiwalne materiały i pamiątki, dowiedz się, jakie były początki firmy, jak się rozwijaliśmy, jakie 
ikony technologii wypuszczaliśmy jako pierwsi na świecie na rynek, jak zmienialiśmy się przez lata i jak wygląda Motorola dzisiaj. 
 
Do zobaczenia! 
 

Wszelkie pytania prosimy kierować na adres: openday@motorolasolutions.com . 


