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PROFIL IDEALNEGO STAŻYSTY CO ZYSKUJESZ? 

Niespotykany mix pracy Programisty, Project 
Managera, Analityka i Trenera, z elementami QA i BI.  
 
Praca w roli Konsultanta pozwoli Ci:  

 » rozwinąć kompetencje: 
 » techniczne (projektowanie, programowanie, 

rozwiązywanie problemów, konfigurowanie, 
testowanie, bazy danych i inne) 

 » funkcjonalne (księgowość, finanse, kontroling, 
produkcja, logistyka, zakupy, transport i inne) 

 » miękkie (komunikacja, aktywne słuchanie, 
negocjacje, uczenie innych, praca w zespole, 
współpraca z klientem i wiele innych) 

 » poznać i zrozumieć specyfikę funkcjonowania 
przedsiębiorstw i procesów biznesowych w nich 
zachodzących 

 » poznać i odnaleźć się w pracy w różnych kulturach, 
w firmach na całym świecie, od San Francisco, 
poprzez Hiszpanię, Holandię, Filipiny po Singapur 

Idealna praca nie istnieje, ale jako 
Konsultant Microsoft Dynamics 
NAV w IT.integro możesz znaleźć się 
bardzo blisko niej. 

CAREER STARTER.

Lubisz programować, ale nie chcesz 
spędzać całych dni sam na sam  
z komputerem? 

Lubisz pracę z ludźmi, ale czasem masz 
potrzebę zaszyć się w backendzie? 

Chcesz stale zdobywać nową wiedzę  
i łapać „skille”, ale tak samo lubisz uczyć 
innych i dzielić z nimi tym, co potrafisz? 

PŁATNY 
STAŻ LETNI 
Z IT.INTEGRO 
CAREER STARTER

STAŻYSTA - KONSULTANT  
MICROSOFT DYNAMICS NAV
(Poznań, Warszawa, Kraków, Wrocław)

Microsoft
Dynamics

NAV



DOŁĄCZ DO NAS NA STAŻ LETNI

 » dowiedz się czym są systemy ERP i jak 
wspomagają zarządzanie w przedsiębiorstwach 

 » poznaj system Microsoft Dynamics NAV od 
podszewki, naucz się go konfigurować i rozwijać 

 » poznaj realia pracy Konsultantów w firmie będącej 
kluczowym partnerem Microsoft w tym obszarze 

 » poznaj dobre praktyki i metodologię, z której  
z sukcesami korzystamy podczas wdrożeń już  
od 20 lat 

 » ucz się od najlepszych aby w przyszłości samemu 
uczyć innych 

NASZE WYMAGANIA 

 » III, IV, V rok studiów na kierunku Informatyka, 
Informatyka i Ekonometria lub pokrewnym 

 » podstawowa umiejętność programowania, wiedza 
z zakresu relacyjnych baz danych

 » podstawowa wiedza z zakresu systemów ERP
 » umiejętność posługiwania się językiem angielskim 

w mowie i w piśmie
 » zdolności komunikacyjne (ustne i pisemne)  

i interpersonalne (budowanie relacji)

ETAPY STAŻU I WAŻNE TERMINY 

 » MARZEC – CZERWIEC 2017 nadsyłanie aplikacji
 » CZERWIEC 2017 test wiedzy i rozmowa 

kwalifikacyjna
 » LIPIEC 2017 szkolenie wstępne
 » LIPIEC – PAŹDZIERNIK 2017 staż 

Po zakończeniu programu istnieje możliwość 
kontynuacji współpracy w jedynym z miast:  
Poznań, Kraków, Warszawa, Wrocław  

WYNAGRODZENIE  

Stażyści zostaną zatrudnieni na umowę o staż.
Rozliczenie na podstawie liczby przepracowanych 
godzin.

REKRUTACJA 

Chcesz dołączyć do naszego zespołu? 
Aplikuj na:
www.careerstarter.pl  

lub wyślij nam swoje CV na adres 
rekrutacja@IT.integro.pl
  

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych 
osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do 
realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez IT.integro Sp. z o.o. z siedzibą 
w Poznaniu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 
osobowych (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, 1662)”.

REKRUTACJA ROZPOCZĘTA. 
NIE DAJ NAM DŁUGO CZEKAĆ NA SWOJE CV!

www.IT.integro.pl
www.careerstarter.pl


