
AI Marketing Lab

Po pięcioletnim okresie budowy i optymalizacji 
głównego produktu – platformy do remarketingu 
personalizowanego, firma RTB House postanowi-
ła podjąć kolejne wyzwanie w branży marketin-
gowej, któremu ma sprostać nowy, niezależny od 
głównego R&D dział AI Marketing Lab.

Poszukujemy Software Developera

Liczący obecnie 10 osób zespół skupia się na tworzeniu od podstaw zupełnie nowych rozwiązań  
z dziedziny AI. Kreujemy koncepcje i tworzymy prototypy, które po przejściu wewnętrznych testów funkcjonal-
nych i wydajnościowych przekazujemy wybranej grupie naszych klientów. Po dopracowaniu produktu na bazie 
zebranego feedbacku nasza oferta kierowana jest do szerokiego grona ponad 1 500 klientów RTB House. 
  
Silne zaplecze techniczne firmy pozwala na dalszy sprawny rozwój opracowanych rozwiązań oraz efektywną 
integrację z komponentami głównej platformy w przypadku produktów, które tego potrzebują.  
  
Rozwinięta struktura biznesowa (dziesiątki sprzedawców i opiekunów klientów na rynkach lokalnych)  
zapewnia dynamiczne skalowanie sprzedaży prospektom i klientom, którzy zwykle już na bardzo wczesnym 
etapie rozwoju projektów, mając świadomość innowacyjności rozwiązań, są zainteresowani wdrażaniem na-
szych produktów.  
 
Nie kopiujemy rozwiązań z rynku. Jesteśmy grupą pasjonatów, którzy chcą tworzyć produkty best-in-class,  
z potencjałem do bycia No. 1 na globalnym rynku.  

Niektóre z naszych produktów już działają u pierwszych klientów, inne są w fazie testów lub opracowywania 
koncepcji. Nie brakuje nam dalszych pomysłów, dlatego chcemy rozwijać nasz zespół. 
   
Poszukujemy dewelopera do pomocy w materializacji naszych pomysłów.  
 
Odwróć stronę i sprawdź czy szukamy właśnie Ciebie…



AI Marketing Lab

Twoja praca będzie polegać na

• Projektowaniu i implementacji narzędzi oraz aplikacji w obszarze Analityki Predykcyjnej, Machine  
Learning, NLP

• Rozpoznawaniu i testowaniu dostępnych na rynku platform i serwisów AI
• Prowadzeniu testów oraz optymalizacji tworzonych rozwiązań
• Dbaniu o bezpieczeństwo, wydajność, stabilność oraz UX tworzonych aplikacji

Przykładowe projekty, które realizujemy w AI Marketing Lab

• Video Advertising, Computer Vision (Image Recognition, Visual Search), Full-page recommendations, 
Chatboty

Narzędzia i technologie, w których najczęściej pracujemy (nie znaczy, że musisz wszystkie znać)

• Python/Flask, Node.js, PHP, Java, JavaScript, HTML, CSS, After Effects, Google Cloud Platform,  
TensorFlow, BigQuery, Hadoop

Co możesz zaoferować

• Doświadczenie w programowaniu back-end, znajomość SQL
• Doświadczenie w programowaniu front-end
• Znajomość Google Cloud Platform
• Znajomość Gita lub innego systemu wersjonowania kodu
• Gotowość do pracy w dynamicznie zmieniającym się środowisku
• Elastyczne podejście do wykorzystywanych języków programowania i frameworków
• Chęć do eksperymentowania i otwartość na nowe technologie, entuzjazm

Dodatkowe atuty, które na pewno docenimy

• Znajomość Cloud Vision, Cloud AutoML
• Znajomość zagadnień Machine Learning i NLP
• Doświadczenie w projektowaniu i programowaniu rozwiązań AI
• Znajomość Adobe After Effects
• Doświadczenie w programowaniu GPU

Co my proponujemy w zamian

• Atrakcyjne wynagrodzenie 
• Możliwość pracy w małych 1-2 osobowych projektach i decydowania o architekturze technicznej
• Pracę w zespole pasjonatów chętnie dzielących się wiedzą
• Pracę z najnowocześniejszymi technologiami w projektach strategicznych dla firmy
• Swobodę w wyborze technologii i języków programowania
• Elastyczne warunki pracy
• Sprzęt, oprogramowanie, stanowisko pracy, dobrze wyposażoną kuchnię

W zależności od projektu potrzebujemy różnych profili – z zacięciem back-endowym, front-endowym czy 
analityczno-badawczym. Jeśli czujesz się pewnie chociaż w jednym z wymienionych obszarów jest szansa, 
że znajdziesz u nas swoje miejsce.

Znasz inne, języki/technologie które, myślisz, że mogą być przydatne w naszych projektach?  
Skontaktuj się, porozmawiajmy.

Software Developer


