
 
Genesis — це понад 1500 осіб в п’яти країнах, які створюють продукти для більш ніж 
200 мільйонів унікальних користувачів щомісяця. Genesis – один з найбільших 
партнерів Facebook, Google, Snapchat і Apple в Східній Європі. Це компанія повного 
циклу, де немає замовників, ми самі створюємо всі свої проєкти від ідеї до отримання 
кращих позицій на ринку або в своїй ніші. 
 
Genesis - це унікальне місце для роботи, розвитку і зростання:  
 

• Експертиза в розвитку навантажених високотехнологічних продуктів на всіх 
основних міжнародних ринках; 
• Робота з кращими професіоналами в Україні: унікальні можливості для 
навчання, розвитку і зростання, а це - тренінги та семінари всередині компанії, 
доступ до корисної літератури, курси англійської та участь в ключових заходах 
IT індустрії по всьому світу; 
• Умови для роботи: відмінний офіс в 5 хвилинах від м. Тараса Шевченка, 
безкоштовна їжа в офісі, безкоштовне медичне страхування, фрукти, заняття 
бігом, плаванням, футболом, баскетболом та іншими видами спорту. 

 
Генезис названий кращим ІТ-роботодавцем в Україні в категорії 800-1500 
співробітників за результатами щорічного опитування, проведеного DOU.UA. Ми 
отримали високі оцінки за основними категоріями, такими як професійне зростання, 
умови і оплата праці, спілкування з керівництвом і колегами і т.д. 
 
Ми в постійному діалозі зі студентами. Інвестуємо в освіту молодих фахівців, які 
хочуть розвиватися в продуктовому IT. Робимо свої школи з таким розрахунком, щоб 
студенти, які пройшли їх, приєднувалися до нас та інших великих продуктових IT-
компаній і робили індустрію сильнішою. 
  
 
Детальніше про нас: https://gen.tech/ 

 

 
 
 
 
 
 
 

https://gen.tech/


 
Вакансії: 
 

1. Junior Product Analyst - https://bit.ly/2VMLr5W 
2. Motion Designer - https://bit.ly/2Vo3Gj5 
3. Junior Manual QA (Mobile)- https://bit.ly/2XS9MKf 
4. Junior Legal Counsel- https://bit.ly/2RUY91i 
5. Support Specialist – https://bit.ly/3apyRPj 
6. Junior Compliance Specialist (Genesis Group)- https://bit.ly/3brIj66 
7. Оператор службы поддержки клиентов (Remote) - 

https://bit.ly/2VZyeH9 
8. Оператор службы поддержки клиентов с польским языком 

(Remote) - https://bit.ly/2Kmoxgn 

 
 
 
Що ще цікавого у нас для студентів 

 У нас є чат-бот в Telegram, який допоможе 
навчитись правильно складати резюме, пояснить різницю вакансій у 
продуктовому IT, розкаже історію Genesis, а також у чат-боті студенти 
можуть задати нам всі питання. 

 

 Тест «Яка твоя digital-суперсила?», який допоможе розібратись з 6 
напрямками диджитал-маркетингу, а також студенти на основі своїх 
знань та навичок зможуть визначити напрямок  для подальшого 
розвитку.  
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