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Humaniści w Motoroli 
Zajmujemy się tworzeniem dokumentacji technicznej 
i szkoleń online do systemów dostarczanych przez 
Motorola Solutions. Jak to robimy? Jak wygląda nasza 
codzienna praca? Odwiedź nasze stoisko,  weź udział 
w warsztatach i dowiedz się więcej! 

 Produkty i Aplikacje 
Dowiedz się, jakie produkty i aplikacje wytwarzane
są w naszym ośrodku. 
 

Products and Applications 
Come and see the products and applications 
that are created in Krakow Design Centre. 

Humanities Graduates in Motorola 
We create technical documentation and online trainings 
for Motorola Solutions systems. How is it done? What does 
our work look like? Visit our stand, take part in workshops, 
and learn more about us.
  

Centrum Finansowe 
Krakowski ośrodek Motorola Solutions to nie tylko miejsce 
pracy dla inżynierów – to również duże centrum finansowe. 
Przyjdź i porozmawiaj z przedstawicielami centrum finansowe-
go, sprawdź, co robimy i kogo poszukujemy  do współpracy. 
Planujemy prezentację departamentu a także konkursy
 i zabawy z nagrodami.  
 

Finance Operating Service Centre (FOSC) 
Apart from being an engineering site, Motorola Solutions 
in Krakow is also a big financial centre. Meet our representa-
tives, check what we do, and find out who we recruit. We plan 
to talk you through our Finance Centre during presentation 
sessions. You may also take part in our competitions and win 
prizes.   
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 LTE & Applications Show Room 
Jeśli interesuje Cię system z szybką bezprzewodową 
transmisją danych LTE oraz jego zastosowanie w praktyce 
przez służby bezpieczeństwa publicznego, przyjdź i zobacz 
nasze demo. Oprócz tego pokaz współdziałania systemu 
LTE z systemami trankingowymi Tetra/APCO-25. 

TETRA Show Room 
Poznaj technologię stojącą za łącznością cyfrową policji, 
straży pożarnej, pogotowia, i innych służb bezpieczeństwa. 
Zobacz, jak wygląda stanowisko zarządzającego taką 
łącznością.

TETRA Show Room 
Come and see the technology that enables mission-critical 
communication for the police, fire departments, and other 
public safety forces. Come and see a real dispatch centre. 

 LTE & Applications Show Room 
Are you interested in how public safety forces make use 
of the LTE system? Would you like to see how the LTE 
system cooperates with the Tetra/APCO-25 trunking 
systems? Come and see our demo. 

Geofencing 
Geofencing umożliwia zmianę grup rozmownych
na urządzeniach, bez konieczności użycia rąk na podstawie 
obecnej lokalizacji geograficznej. Gwaratnuje 
to, że użytkownicy mają możliwość komunikacji z właści-
wymi ludźmi o właściwym czasie.

Geofencing
Geofencing enables hands free talkgroup selection 
on devices based on geographical location. It ensures 
that users are communicating with the right people
at the right time.
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Laboratoria technologiczne 
Odwiedź nasze rozległe laboratoria technologiczne. 
Zobacz jak wygląda największe laboratorium 
Motorola Solutions w Europie! 

•Ponad 100 stacji bazowych, 
•Kilka tysięci platform sieciowych i serwerowych, 
•Mnogość technologii – Tetra, APCO25, LTE. 
•Wszystko połączone kablami o łącznej długości ponad 100km! 

Tech Labs 
Visit the biggest European Motorola Solutions
tech laboratory. 

•More than 100 base radios. 
•Thousands of web and server platforms. 
•Various Tetra, APCO25, LTE technical solutions. 
•Everything connected with 100 km of cables. 

 Nasze pasje 
Zobacz nasze pomysły - dziwne i niezwykłe.

 Uniwersytety i Motorola Solutions 
Dowiedz się jak Motorola Solutions współpracuje 
z uczelniami oraz jak możesz skorzystać z tej współpracy.

Agile 
Daj się wciągnąć w zabawę pokazującą, jak wytwarzamy 
oprogramowanie. Pozwól nam pokazać, co według nas 
oznacza Agile.

Agile 
Take part in a game to learn how we create our software. 
Check what Agile means for us. 

University Cooperation 
Learn more about our cooperation programs, and check 
how you can benefit from them. 

 Our Passions 
See our inventions – bizarre and unusual. 
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Gra interaktywna, czyli jak wygląda rozmowa techniczna 
Chcesz wiedzieć jak wygląda rozmowa z rekruterem? 
Chciałbyś poznać przykładowe pytania? Weź udział w grze 
interkatywnej, w której sprawdzisz swoją wiedzę. 

Rekrutacja 
Jesteśmy otwarci na pytania. Chętnie wprowadzimy
Cię w świat rekrutacji w naszej firmie. Będziesz zaskoczony
 jak wiele dróg rozwoju możesz wybrać i w jak wielu
dziedzinach możesz się rozwijać. Zapraszamy do stoiska 
rekrutacyjnego w budynku C.

Recruitment Process 
We are here to answer your questions. Come and learn 
about the recruitment process of our company. You will be 
surprised how many career paths are available for you! 
Visit our stand in building C. 

Interactive Game – Technical Panel 
Have you ever had an interview with professional recruiters? 
Would you like to know what questions they ask? 
Take part in an interactive game and check your knowledge. 

Warsztaty programowania robotów mobilnych
Przegląd najpopularniejszych konkurencji 
na europejskich festiwalach robotyki, algorytmy 
stosowane w programowaniu robotów, 
zabawa – programowanie robotów w grach 
komputerowych i z symulatorów.Warsztaty prowadzą 
organizatorzy wieloletniego konkursu Motorola Diversity.

Mobile robots programming workshops
An overview of the most popular competitions on European 
robotics festivals, algorithms used in programming 
robots and a game – programming robots in computer 
games and on simulators. The workshop will be led
by Motorola Diversity competition organizers.
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Test Lab
Miejsce, gdzie będzie można się sprawdzić jako tester,
jak również poćwiczyc swoje umiejętności testerskie
w odrobinę inny, luźniejszy sposob. Na najlepszych 
testerów czekają nagrody!

Test Lab
A place where you can become a tester for a moment 
and practice your testing skills in a bit different, more fun 
way. There are prizes for the best testers!

Grupa Ratownicza R2 
Motocyklowe Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe
Grupa R2 zaprasza na warsztaty pierwszej pomocy 
uwzględniające ćwiczenia praktyczne na fantomach.
W planach są również pokazy ratownictwa medycznego.

R2 Rescue Group 
Voluntary Motorcycle Emergency Medical Service
Come and see R2 Group’s first aid workshops 
with practical exercises using training manikins. 
There will also be demonstrations of emergency medical service.


