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GUBERNATOR HOCHUL OGŁASZA UTWORZENIE ODDZIAŁU FIRMY RURAL 
SOURCING, INC. W BUFFALO CO ZAPEWNI 150 NOWYCH MIEJSC PRACY  

  
Zatrudnienie w Centrum Rozwoju Oprogramowania rozpocznie się natychmiast  

  
Miejsca pracy będą obsadzane przez lokalnych aplikantów a średnia płaca 
wyniesie 80 000 USD, przy jednoczesnym zaangażowaniu w rekrutację w 

społeczności uchodźców w mieście  
  
Gubernator Kathy Hochul ogłosiła dzisiaj, że firma Rural Sourcing, Inc – lider w 
dziedzinie cyfrowej inżynierii lądowej – założy centrum rozwoju oprogramowania w 
śródmieściu Buffalo, tworząc 150 nowych miejsc pracy. Miejsca pracy zostaną 
obsadzone przez lokalnych kandydatów, przy czym rekrutacja będzie prowadzona 
wśród społeczności uchodźców w mieście, a średnie wynagrodzenie wyniesie 80 000 
USD. Firma Rural Sourcing będzie początkowo tymczasowo zlokalizowana w miejscu, 
które ma zostać określone, mając w planach dalsze poszukiwania stałej powierzchni 
biurowej o wielkości 15 000 stóp kwadratowych.  
  
„Witamy firmę Rural Sourcing w gronie firm coraz bardziej rozwijającej się gospodarki 
innowacyjnej Buffalo”, powiedziała gubernator Hochul. „Firma tworzy wysokiej 
jakości miejsca pracy i nowe korytarze technologiczne w całym kraju, a my jesteśmy 
dumni, że dodała Buffalo jako swoją najnowszą lokalizację, aby zapewnić rozwiązania 
technologiczne i zasoby. W samym środku głównego cyklu wzrostu firmy, Buffalo 
oferuje imponujący ekosystem IT, pracowników i zalety szkolnictwa wyższego, a także 
niskie koszty operacyjne i wysoką jakość życia korzyści.”  
  
Dyrektor generalny firmy Rural Sourcing, Monty Hamilton, powiedział: „Buffalo to 
wspaniałe miasto z bogatą historią. Ważne jest dla nas, aby zlokalizować obszary o 
wysokiej jakości życia, w których możemy rekrutować największe talenty w regionie. 
Nacisk i inwestycje w edukację STEM na poziomie gimnazjalnym i licealnym, jak 
również ogólne inwestycje stanu w talenty programistyczne, sprawiają, że jest to dla 
nas świetna lokalizacja. Zapotrzebowanie na nasz model dostaw typu „Scrum-as-a-
Service” stale rośnie wśród naszych klientów z listy Fortune 500, jak również wśród 
szybko rozwijających się firm z branży platform cyfrowych. Nasze plany zakładają 
stworzenie i obsadzenie 150 miejsc pracy dla inżynierów oprogramowania w Buffalo, 
aby pomóc zaspokoić tę silną potrzebę rynku.”  
  



Firma Rural Sourcing jest zaangażowana w swoją misję tworzenia wysokiej jakości 
miejsc pracy w branży technologicznej w całej Ameryce Środkowej i wywierania 
wpływu na społeczności, w których działa. Firma odnotowała dwucyfrowy wzrost w 
2020 r., zlecając projekty rozwoju oprogramowania, dla których buduje, wdraża i 
optymalizuje krytyczne aplikacje internetowe. Firma prowadzi obecnie osiem lokalizacji 
w Stanach Zjednoczonych i szukała dodatkowej ekspansji rynkowej, aby wypełnić 
bieżące zobowiązania biznesowe i wykorzystać dodatkowe możliwości rozwoju rynku. 
Aplikuj w Buffalo tutaj.  
  
Od czasu jej założenia 13 lat temu, firma Rural Sourcing pozostaje niezłomna w swojej 
misji, aby zapewnić miejsca pracy w sektorze technologii w takiej części kraju, gdzie w 
przeciwnym razie nie byłoby takich możliwości. Model ten okazał się sukcesem 
poprzez zapewnienie niskiego ryzyka, wysokiej współpracy rozwiązanie dla klientów, 
zapewniając jednocześnie jakość i szybkość reakcji, które są potrzebne w dzisiejszym 
szybkim tempie cyfrowego świata.  
  
Empire State Development (ESD) zapewni RSI do 3,4 mln USD w ramach programu 
Excelsior Jobs Tax Credits w zamian za stworzenie 150 miejsc pracy.  
  
Dyrektor operacyjny agencji Empire State Development i zastępca komisarza 
wykonawczego, Kevin Younis, powiedział: „W dzisiejszej gospodarce cyfrowej, 
firma Rural Outsourcing jest liderem, który chce zwiększyć swój krajowy zasięg i ofertę 
usług cyfrowych. Jesteśmy dumni, że firma Rural Outsourcing wybrała Buffalo, 
posiadające zróżnicowanych i utalentowanych pracowników na swoje najnowsze 
centrum technologiczne.”  
  
Burmistrz, Byron W. Brown, powiedział: „Wybór przez firmę Rural Sourcing miasta 
Buffalo na swoje najnowsze centrum rozwoju oprogramowania jest kolejnym dowodem 
rozwijającej się gospodarki technologicznej Buffalo. Plany firmy, aby zapuścić korzenie 
tutaj w Buffalo i zatrudnić 150 lokalnych mieszkańców, przy jednoczesnym zwróceniu 
się do naszych społeczności imigrantów i uchodźców w celu stworzenia tych 
wyjątkowo dobrze płatnych miejsc pracy, to fantastyczna wiadomość. Cieszę się, że 
tymczasowe centrum firmy Rural Sourcing będzie zlokalizowane w centrum Buffalo i 
mam nadzieję, że firma znajdzie stały dom w naszym śródmieściu. Dziękuję 
gubernator Kathy Hochul i agencji Empire State Development, a także organizacji 
Invest Buffalo Niagara za ich role w sprowadzeniu Rural Sourcing do Buffalo.”  
  
Dyrektor wykonawczy hrabstwa Erie, Mark Poloncarz powiedział: „Reputacja 
hrabstwa Erie jako doskonałego miejsca do rozwoju biznesu nadal przyciąga firmy, 
takie jak Rural Sourcing, które chcą rozszerzyć swoją działalność, korzystając z naszej 
światowej klasy siły roboczej i doskonałej atmosfery biznesowej. Inwestycja ta umożliwi 
utworzenie 150 nowych miejsc pracy związanych z oprogramowaniem i pokazuje, że 
Buffalo i hrabstwo Erie są poważnymi rywalami w sektorze technologicznym.”  
  
Prezes i dyrektor generalny organizacji Invest Buffalo Niagara, Tom Kucharski, 
powiedział: „Firmy technologiczne są obecnym, a zwłaszcza przyszłym fundamentem 
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udanych gospodarek regionalnych. Dążenia i cele firmy Rural Sourcing, aby 
przyciągnąć największe talenty technologiczne, zasoby wsparcia, zróżnicowaną i 
integracyjną siłą roboczą, rosnącą populację młodych profesjonalistów, przedstawicieli 
aktywnej sceny twórczej oraz zapewnić przystępność cenową i wiele innych – 
doskonale pokrywają się z tym, co Buffalo ma do zaoferowania. Byliśmy zachwyceni, 
mogąc przedstawić biznesowy argument Buffalo, pomóc firmie Rural Sourcing w 
procesie ekspansji, a dziś powitać ich w naszej społeczności.”  
  
O firmie Rural Sourcing  
Firma Rural Sourcing (RSI), wspierana przez spółkę Bain Capital Double Impact, jest 
wiodącym dostawcą usług outsourcingu cyfrowej inżynierii lądowej w zakresie 
tworzenia, wdrażania i wspierania cyfrowych aplikacji, produktów i doświadczeń. 
Unikalny model świadczenia usług typu onshore firmy RSI jest w 100 procentach 
skoncentrowany na Stanach Zjednoczonych, zapewniając dostęp do 
niewykorzystanych i niedocenianych talentów technologicznych w miastach Ameryki 
Środkowej. Stanowiąc alternatywę dla usług outsourcingu typu offshore, RSI eliminuje 
przeszkody związane ze strefami czasowymi, odległością, językiem i ryzykiem 
geopolitycznym. Usługa Scrum-as-a-Service®, unikalne ramy zaangażowania RSI dla 
rozwoju oprogramowania Agile, zapewniają szybkie i elastyczne wdrażanie 
multidyscyplinarnych zespołów poprzez elastyczny model konsumpcji i przewidywalne 
miesięczne ceny. Firma dostarcza światowej klasy rozwiązania dla klientów 
skoncentrowanych na technologii i klientów z listy Fortune 1000 z różnych branż, w 
tym nauk przyrodniczych i medycznych, zaawansowanych technologii, logistyki i 
transportu oraz usług finansowych.  
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