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Czynnik
Harbiness

Cześć!
Oddaję w Twoje ręce wizytówkę Harbigners, kompendium

Jestem dumny z tego jaki zespół zbudowaliśmy przez ostat-

dwuletniej pracy zespołu.

wartościami i inicjatywami. Poznaj historie osób, które

wiedzy o naszej kulturze organizacyjnej. To owoc wspólnej

Naszym marzeniem jest zbudowanie firmy technologicznej.
Pragniemy pracować z Partnerami na wszystkich kontynen-

nie dwa lata. Zapraszam Cię do zapoznania z naszą misją,
współtworzą Harbingers #eCommerce GameChangers.
Zobacz, czym na co dzień żyjemy.

tach, mieć elastyczną, otwartą na kolaborację i zdolną

Nie godzisz się na status quo? Chcesz wygrywać? Chcesz

ważniejszy niż ego, a szybki feedback tak

Harbingers i stwórz razem z nami wspólną historię.

do częstych zmian strukturę organizacyjną. Gdzie zespół jest

naturalny jak

oddech. Tworzymy najlepiej oceniane w branży miejsce
pracy, gdzie wygrana zaczyna się już na spotkaniu rekruta-

wiedzieć czym jest „Harbiness”? Poznaj grono ekspertów

Cieszę się, że możemy się poznać. Owocnej lektury.

cyjnym. Zatrudniamy najlepszych ekspertów i tworzymy

im warunki do tego, aby przekraczali swoje najśmielsze
zawodowe oczekiwania.

Dajemy możliwość pracy na najwyższej klasy narzędziach,

aby osiągali z naszymi Partnerami najbardziej ambitne cele.
Pragniemy wygrywać prestiżowe nagrody. Marzymy, aby

Harbingers było najlepiej ocenianym miejscem pracy
i agencją w całej branży.

Kornel Dulęba,

CEO Harbingers
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Kim są
#GameChangers?

Mówimy o sobie e-commerce #GameChangers! Dlaczego?
Najprościej ujmując: codziennie dążymy do tego, by
zmieniać zasady gry i dawać nową wartość online

Partnerom z branży E-commerce, Retail, Producentom
i Eksporterom. Co więcej? W chwili tworzenia Book of
Harbiness na naszym pokładzie znajduje się blisko 40

specjalistów z zakresu SEO, SEM, Analityki, Strategii,
Content Marketingu, Designu oraz Social Mediów.

Naszą misją jest zapewnianie ciągłego i odważnego

rozwoju, dającego wartość i spełnienie – zarówno nam, jak
i naszym Partnerom.

Stale doskonalimy się w tym, jak to osiągać – kompetencje
naszego

zespołu

budowane

są

od

ponad

dekady

i codziennie je rozwijamy. Napędza nas głód sukcesu
i

wiedzy.

Nie

lubimy

marketingowej

mowy-trawy.

Najistotniejsze jest dla nas, by o naszej innowacyjności
i skuteczności świadczyły dokładnie zmierzone rezultaty.

Piotr, Head of Business Development

Początki
HARBINGERS.IO

Jesteśmy unikatową mieszanką energii młodej organizacji

(w czerwcu 2019 obchodziliśmy swoje drugie urodziny!)

i ponad 10-letniego doświadczenia w branży digital.
Zaczynaliśmy jako kilkuosobowy zespół w niewielkim biurze

w centrum Krakowa i od tego czasu powiększyliśmy nasze

szeregi ponad 6-krotnie. Dzięki temu już po raz trzeci
zmieniamy siedzibę i nie zwalniamy tempa!

HARBINGERS.IO

Heroes
of Harbingers

Zespół SEO

Grono złożone z doświadczonych specjalistów, dla których codzienność to śledzenie zmian algorytmów wyszukiwarek

i precyzyjne analizowanie fraz kluczowych. Swojej pracy nie wyobrażają sobie bez Google Search Console, Ahrefs,
Majestic, Google Analytics, czy Screaming Frog, ale także możliwości rozwijania autorskich rozwiązań, takich jak Harbi
Website Health Care™.

Zespół SEM

Stanowią najlepiej uzupełniający się wiedzą zespół w Harbingers. Nie dość, że dbają o konwersję i rosnące słupki sprzedaży,
to jeszcze są mistrzami w udzielaniu sobie wsparcia merytorycznego. W osiąganiu świetnych wyników wspiera ich Google

Analytics, Google Tag Manager, Keyword Planner, SmilarWeb, Google Merchant Center, Google Trends, Landingi.pl, Zapier,
Leadsbridge, Fasttony.

Zespół Social Media

Wiedzę tajemną na temat tworzenia maksymalnie angażujących postów i rekordowych organicznych zasięgów czerpią między
innymi z Sotrender, Google Data Studio, Unamo, Google Analytics czy Facebook Manager.

Zespół Content Marketing

Nie rzucają słów na wiatr, na poparcie swoich tez niezmiennie posiadają zestaw twardych danych. To unikalny miks kreatywności

i analitycznego myślenia. Zespół wspiera niezawodny zestaw narzędzi w postaci: TGI (Target Group Index od Kantar), TGI Smart,
BuzzSumo, AnswerThePublic, Ahrefs, Senuto, Unamo, Google Analytics, Google Data Studio.
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Jak pracujemy?

Stawiamy sobie wyłącznie ambitne cele. Dążymy do tego,
aby być dla naszych Partnerów wsparciem nie tylko

w obszarze, na który opiewa kontrakt, ale budować z nimi
trwałe relacje.

Aby mieć na bieżąco pod kontrolą wskaźniki realizacji
wyzwań

dla

Partnerów

prowadzimy

dodatkowe,

cotygodniowe spotkania monitorujące wyniki działań.

Nie umyka nam nawet najmniejsza zmiana. W obszarze

SEO wdrożyliśmy autorski program Harbi Website Health

Care™, który pozwala nam monitorować kilkanaście
najważniejszych czynników, które mają kluczowy wpływ
na optymalizację.

Zarówno naszym Partnerom, jak i pracownikom składamy
obietnicę – na bieżąco dokonujemy zmian, które mają
na celu usprawnianie współpracy.

Chcemy być jak Gary V. wśród agencji!

Kornel, CEO
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Zapomnij o martwych
korporacyjnych wartościach

To na pewno nie pierwszy raz, kiedy spotykasz się

z wartościami firmowymi. Może nawet uważasz je za frazesy

bez większego znaczenia. Nie jesteśmy jedną z organizacji,
w której wartości zobaczysz na ścianie sali konferencyjnej
lub na slajdzie prezentacji. Dla nas są one istotnym

drogowskazem w codziennej pracy. Determinują proces
rekrutacji, relacje z Partnerami i podejście do zadań.

Wartości Harbingers były w organizacji od samego

początku, praca nad ich wyłonieniem polegała jedynie

na znalezieniu odpowiedniej nazwy dla zespołu zachowań,
który wszyscy prezentujemy. Wielu z nas podkreśla, że nie

spotkało się wcześniej z tym, żeby wartości firmowe były
prawdziwie żywe. Zamiast rozległych definicji spróbujemy
podać

Ci

kilka

w Harbingers.

przykładów,

jak

rozumiemy

pracę

Filip, Performance Director

Team First. No ego
Najpierw zespół później ja.

Monika to wzór sportowej postawy. Gdy w dziale doszło do
sytuacji kryzysowej, Monika nie patrząc na swoje obowiązki,
stanęła

na

niemożliwych!

wysokości
W

zespole

zadania

Content

i

dokonała

Marketingu

rzeczy

często

powtarzamy sobie, że wszystko wychodzi nam najlepiej,
kiedy działamy razem.

Monika, Content Marketing Specialist
No Ego, Team First to wartość, którą na co dzień obserwuję
w Harbingers. Nie są to puste słowa, a postawa, którą prezentuje każdy
pracownik. Dzięki temu codzienna praca staje się przyjemniejsza –
cokolwiek by się nie działo, wiem, że zawsze uzyskam pomoc od swoich
kolegów i koleżanek.

Overdeliver

Przekraczaj oczekiwania. Zaskakuj.
W tym przypadku nie trzeba nic dodawać, wystarczy
spojrzeć

na

relacje

Patrycji

pamięta

o

zaproponowaniu

z

Partnerami.

Wartość

Overdeliver mogłaby być definiowana jej imieniem. Zawsze
nowego,

dodatkowego

wsparcia w obszarze, którego Partner jeszcze od nas nie

otrzymał. Każde spotkanie kończy dopytaniem Partnera
o jego wyzwania na najbliższy czas. Od razu też szuka

rozwiązań, nawet takich, które wykraczałyby poza nasze
usługi. Chodzi o to, by w pełni wesprzeć Partnera w jego
codziennych wyzwaniach.

Patrycja, Client Success Manager
Zawsze pamiętam, że po drugiej stronie jest człowiek. Największą

satysfakcję sprawia mi zadowolony z wyników Partner, a radość - kiedy
szybko przechodzimy na „Ty”. Wiemy, że możemy na sobie polegać.

Curiosity

Super pomysł, sprawdzę to! Bądź Ciekawy.
Michał nigdy nie poprzestaje w swoich działaniach na

standardowych rozwiązaniach, z których korzystamy na co
dzień. Z całego naszego zespołu to on wysyła najwięcej

nowinek technologicznych, zawsze szuka nieszablonowych

ścieżek. Jak tylko znajdzie nową funkcjonalność w panelu
reklamowym od razu dzieli się z nami tą wiedzą. Również
ochoczo korzysta z rozwiązań proponowanych przez inne
osoby.

Gdy

ktoś

z

zespołu

pokazuje

nam

nową

funkcjonalność w Facebook Analytics, Michał od razu ma
kilka pomysłów jak ją wdrożyć. To właśnie Curiosity
w najczystszym wydaniu.

Michał, SEM Consultant
Zdobywanie

doświadczenia

to

nie

tylko

czerpanie

wiedzy

z bieżących zadań, to również umiejętność wyłapywania ciekawych
informacji choćby z rozmów przy kawie. Takie rzeczy to dla nas
codzienność, zwyczajnie nie wyobrażam sobie bez tego pracy.

Coach Ability

Otwarta, uczciwa i „szybka” komunikacja.
Damian nie tylko zawsze służy pomocą, ale jego rady są
konstruktywne, a feedback „trafia w punkt”. Ilustracją jego
postawy Coach Ability może być praca z młodszymi
kolegami i wdrażanie ich w nowe projekty. Od razu widać, że

każde działanie Damiana jest przemyślane i zaplanowane.

Spokojnie przekazuje swoją wiedzę, stopniowo powierzając
coraz więcej odpowiedzialności. Damian to w tym obszarze
prawdziwy wzór do naśladowania.

Damian, Senior SEM Specialist
Lubię odpowiedzialność. I lubię pracować z ludźmi, którzy też ją lubią.
Oczywiście odpowiedzialność musi być mądrze odmierzona – tak
nieco ponad czyjąś miarę, żeby musiał do niej „dorosnąć”, ale zarazem
żeby go nie przerosła. Tak rodzi się rozwój.

Work Ethic

Bądź szybki, punktualny i terminowy.
Na Paulinie zawsze można polegać. Choćby nie wiadomo, ile
miała na głowie, nigdy nie odmawia wsparcia i pomocy. To
jest po prostu wymarzony manager! W stosunku do

Partnerów jest zawsze terminowa, słowna, nie obiecuje
rzeczy

niemożliwych

do

wykonania

i

wykazuje

się

profesjonalizmem w każdej relacji. Sytuacji, w których Paula
odrywała się od swoich

obowiązków, by pomóc innym

specjalistom, nie sposób zliczyć. Jest wzorem etyki pracy.

Paulina, SEM Manager
Work Ethic to jedna z moich ulubionych wartości w Harbingers. Traktuje

ją jako coś absolutnie podstawowego, bo dla mnie wiąże się
z szacunkiem do drugiego człowieka i jego pracy. Za każdym razem gdy

szukam nowej osoby do zespołu, zwracam uwagę przede wszystkim na
to, czy spełnia właśnie tę wartość. Dzięki temu wiem, że będzie nam się
dobrze pracowało.
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Przestrzeń
z troską o detale

Kreatywne idee najlepiej rozwijają się w przyjaznym

i otwartym otoczeniu. Doskonale o tym wiemy, dlatego
staramy się, aby w naszej przestrzeni każdy czuł się dobrze.
W naszej firmowej kuchni przez cały tydzień dostępne

są ciepłe i zimne napoje oraz przekąski, które pomogą
nabrać energii w przerwie od pracy.

Dream Team
HARBINGERS.IO

Naszym zdaniem nic tak nie ogranicza kreatywności, jak
sztywne ramy zadań. W Harbingers mamy możliwość
przeznaczenia

10%

czasu

pracy

na

wykazać

się

dodatkowe,

innowacyjne projekty, które nie są związane z Twoją
specjalizacją.
sportowym,

Jeśli

chcesz

muzycznym,

charytatywnym,

w

projekcie

lub

takim,

którego nie sposób skategoryzować – feel free – Dream
Team czeka właśnie na Ciebie.

Ania, Social Media Manager
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Game of Heroes

Prawdziwej pasji nie da się wycenić, to oczywiste. Mimo to
postanowiliśmy spróbować i dodatkowo wynagrodzić

tych, którzy z entuzjazmem podchodzą nie tylko do pracy.
Game of Heroes to nasza wewnętrzna rywalizacja i sposób
na zdobycie 1000 zł na realizację wymarzonego wyzwania.

Docenienie
HARBINGERS.IO

HARBINGERS.IO

Pytania
i odpowiedzi

Czy w Harbingers obowiązuje dress-code?
Nie, nie mamy dress code’u. Wierzymy jednak w Twój zdrowy rozsądek i dostosowanie stroju do okoliczności – np. w przypadku
oficjalnego spotkania z Partnerem.

Czy istnieje możliwość pracy zdalnej?
Tak! Przyjęliśmy w tej kwestii pewien standard - mamy możliwość wykorzystania 1 dnia pracy zdalnej w ciągu miesiąca.

Czy do biura muszę przychodzić zawsze o konkretnej godzinie?
Nie, jednak ze względu na płynną komunikację z Partnerami staramy się wszyscy rozpoczynać pracę do 9.30.

Czy macie w ofercie benefitów kartę Multisport?
Tak, oferujemy możliwość korzystania z karty Multisport. W kwestii benefitów posiadamy również: rozszerzony pakiet opieki

medycznej, możliwość udziału w lekcjach języka angielskiego, owoce i przekąski dostępne w firmowej kuchni przez cały rok,
a także imprezy integracyjne i wewnętrzne szkolenia.

Jakie mogę mieć perspektywy rozwoju zawodowego w Harbingers?
Nie chcemy zabrzmieć banalnie, ale rozwój jest dla nas jedną z najważniejszych rzeczy w codziennej pracy. Nie ograniczamy się
rocznym budżetem, na bieżąco reagujemy na potrzeby szkoleniowe. Mamy również możliwość udziału w szkoleniach

wewnętrznych, na których dzielimy się wiedzą, oraz wyjazdów na specjalistyczne konferencje. Każdy z naszych specjalistów
planuje swój rozwój drobiazgowo przy współpracy z menagerem lub przełożonym, otrzymując do tego niezbędne zasoby

i narzędzia. Ponadto rozwijamy się pracując w interdyscyplinarnych projektach i zespołach. Mamy świadomość, że Harbingers
zmienia się wraz z rozwojem Bohaterów i nowymi rolami, które przyjmują.

Harbingers
ul. Mosiężnicza 3
31-547 Kraków
praca@harbingers.io
www.harbingers.io/kariera

