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Amerykańska firma Akamai otworzyła
centrum technologiczne w Krakowie
Amerykańska firma Akamai Technologies, której serwery obsługują blisko 30 proc. ruchu
w światowym internecie, uruchomiła w Krakowie swoje główne centrum technologiczne
w Europie. W ciągu najbliższego roku pracę znajdzie tam ponad 100 osób.

„Będzie to nasze najważniejsze centrum technologiczne w tej
części Europy, obecnie nie planujemy tu żadnych podobnych inwestycji” - powiedział w środę Martin
Haering, wiceprezes Akamai EMEA, który zarządza oddziałem w Krakowie.

Obecnie w krakowskim biurze pracuje ponad 40 osób, a do końca tego roku zatrudnienie zostanie
podwojone. Zgodnie z planami w połowie przyszłego roku pracować będzie tam ponad 100
pracowników.
Jak wyjaśnił Haering, zatrudniani będą przedstawiciele różnych zawodów, bowiem krakowskie
centrum zajmie się wieloma dziedzinami: technologią, finansami, sprzedażą, księgowością, prawem
oraz obsługą sieci serwerów Akamai rozsianych po całym świecie. Firma obecnie posiada 108 tysięcy
serwerów w 2 tys. lokalizacji.
Prezes pytany o dalsze plany zatrudnienia zaznaczył, że będą one zależeć od rozwoju sytuacji
rynkowej. Przytoczył przykład placówki w indyjskim Bangalore, która w 2005 roku startowała z 50
osobami, a obecnie jej zespół liczy 700 pracowników.
Według przedstawiciela amerykańskiej firmy, Kraków został wybrany ze względu na możliwość
zatrudnienia dobrze wykształconej kadry w wielu dziedzinach oraz dogodną lokalizację. „Kraków jest
też przyjemnym miastem, w którym miło się mieszka i które przyciąga ludzi” - dodał.
Firma Akamai powstała w 1998 roku. Założona została przez matematyka Toma Leightona
i informatyka Daniela M. Lewina. Jej główną siedzibą jest Cambridge w stanie Massachusetts w USA.
Akamai zarządza jedną z największych światowych platform typu cloud (chmura obliczeniowa).
Dysponuje obecnie 108 tys. serwerów zlokalizowanych w 80 krajach. Z jej usług korzysta 80 proc.
przedsiębiorstw z listy największych firm na świecie, m.in. BMW, Siemens, SAP, Microsoft, IBM,
Apple. Firma, która zatrudnia 2,5 tys. pracowników, w zeszłym roku miała 1,115 mld dolarów
przychodów.
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