L&T Technology Services Limited (LTTS) otworzyła w Krakowie
specjalistyczne centrum badawczo-rozwojowe
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L&T Technology Services Limited (LTTS), wiodąca na świecie firma świadcząca usługi inżynieryjne,
otworzyła w Krakowie specjalistyczne centrum badawczo-rozwojowe. Będzie ono obsługiwać klientów z
Ameryki Północnej i Europy, wykorzystując najnowsze rozwiązania w branżach motoryzacyjnych,
transportowych oraz zaawansowanych technologii.

Uroczystego otwarcia centrum w Krakowie dokonali zastępca prezydenta Krakowa Jerzy Muzyk
oraz ambasador Indii w Polsce, Nagma Mohamed Mallick – w obecności Abhisheka Sinha,
dyrektora operacyjnego i członka zarządu LTTS.
Inwestycja ta przyczyni się do wzrostu regionalnej gospodarki oraz wesprze duże projekty
poprzez innowacyjne procesy inżynieryjne. Ponadto, dzięki niej powstanie setki miejsc pracy.
Centrum technologiczne ulokowane w stolicy Małopolski będzie świadczyć usługi dla kilkunastu
klientów z Europy oraz Północnej Ameryki.
Ten nowy ośrodek badawczo-rozwojowy w Krakowie jest rezultatem podpisania przez LTTS
wieloletniej umowy z jednym z największych amerykańskich producentów pojazdów
elektrycznych. Prace w nim będą przebiegać zarówno w zakresie stworzenia oprogramowania,
jak i sprzętu potrzebnego do rozwoju linii produktów. Powstanie LTTS Kraków jest logicznym
rozwojem sieci wyspecjalizowanych, lokalnych centrów inżynieryjnych w Monachium,
Goeteborgu oraz Jerozolimie działających w ramach tej międzynarodowej firmy.
Polska, znana z najwyższej klasy edukacji technicznej, ekosystemu akademickiego i
infrastruktury oraz jest miejscem, gdzie znajduje się wielu utalentowanych inżynierów, którzy
wyznaczają standardy w zakresie najnowocześniejszych technologii. W przeciągu najbliższych
trzech lat w polskim centrum LTTS ma znaleźć pracę 300 inżynierów. W ramach inicjatywy
rozwijania talentów i umiejętności w Polsce, firma poszukuje również możliwości współpracy z
Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie, Politechniką Krakowską oraz brytyjskim Coventry
University.
– Tworząc to ważne centrum w Polsce, chcemy, aby nasi klienci w Europie i Ameryce Północnej
mogli korzystać z wieloletniego doświadczenia LTTS w zakresie nowych technologii
inżynieryjnych i wbudowanych. Chcemy również wykorzystać lokalny potencjał inżynierski do
realizacji wielu naszych globalnych programów o kluczowym znaczeniu. Będziemy
współpracować z lokalną administracją i środowiskiem akademickim w celu dalszego rozwoju
ekosystemu. W tym miejscu chcielibyśmy także wyrazić swoje wielkie uznanie za wsparcie,
jakie otrzymaliśmy ze strony rządowych instytucji oraz lokalnych władz samorządowych – mówił
Abhishek Sinha, dyrektor operacyjny i członek zarządu firmy LTTS podczas oficjalnego otwarcia.
– Niezwykle miło jest nam powitać inwestycję lidera usług inżynieryjnych, jakim jest LTTS.
Jestem przekonany, że centrum wniesie swój wkład, w tak ważne aspekty jak: postęp
technologii, badania i rozwój oraz wsparcie kształcenia przyszłych, młodych inżynierów. Z
pewnością lokalna społeczność odniesie wiele korzyści – dodał Jerzy Muzyk, wiceprezydent
Krakowa.

Obecnie w krakowskim ośrodku pracuje już 40 inżynierów.
L&T Technology Services Limited jest notowaną na indyjskiej giełdzie spółką zależną firmy
Larsen & Toubro Limited, koncentrującą się na usługach inżynieryjnych i
badawczo-rozwojowych (ER&D). Oferuje usługi konsultingowe, projektowe, rozwojowe oraz
testowe w całym cyklu życia produktu i procesu. Do grona jej klientów należy 69 firm z listy
Fortune 500 oraz 57 największych na świecie firm świadczących usługi inżynieryjne i badawcze
w zakresie produktów przemysłowych, urządzeń medycznych, transportu, telekomunikacji i
zaawansowanych technologii oraz przemysłu przetwórczego. Firma LTTS zatrudnia ponad 20
tys. pracowników w 17 globalnych centrach projektowych, 28 globalnych biurach sprzedaży i 89
laboratoriach innowacyjnych (dane z 31 marca 2022 r.). Więcej informacji można znaleźć na
stronie.
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