
IT HERO

Profil idealnego stażysty

 M Chętnie programujesz, ale potrzebujesz wiedzieć po co i kto będzie 

korzystał z efektów Twojej pracy

 M Praca z ludźmi to Twój żywioł, ale czasem masz potrzebę zaszyć się  

i “podłubać” w kodzie

 M Chcesz tworzyć rozwiązania IT dla przedsiębiorstw, ale także rozumieć 

jak działają ich procesy biznesowe – jak funkcjonuje ich księgowość, 

produkcja czy magazyn

 M Czerpiesz wiedzę i doświadczenia pełnymi garściami, chętnie się 

uczysz, ale równie chętnie uczysz innych

 M Mówisz po angielsku i jesteś gotów na pracę w projektach 

międzynarodowych

 M Jesteś studentem III, IV, V roku na kierunku Informatyka, Ekonometria, 

Zarządzanie produkcją lub pokrewnym

 M Posiadasz podstawową umiejętność programowania  

oraz wiedzę z zakresu relacyjnych baz danych i systemów ERP

 M Posiadasz zdolności komunikacyjne (ustne i pisemne)  

oraz interpersonalne

Stażysta / Stażystka 
Konsultant Microsoft Dynamics NAV

Edycja LATO 2018
Poznań – Warszawa – Wrocław – Wieliczka

Podczas wakacyjnego programu stażowego pomożemy Wam postawić 

pierwsze kroki w IT, rozwinąć talenty i umiejętności. Natchniemy Was 

inspiracjami, przekażemy bezcenną wiedzę oraz wartościowe wskazówki. 

Stworzymy idealne warunki wzrostu, rozwiniecie skrzydła, poznacie ludzi 

podobnych do Was, pełnych pozytywnej energii, chęci nauki i gotowych na 

wyzwania.

Będziecie pracować w zespołach projektowych pod czujnym okiem opiekuna, 

który wdroży Was w pracę grupy, da możliwość realizacji zarówno wspólnych, 

jak i indywidualnych zadań. Podczas programu stażowego poznacie pracę 

konsultantów Microsoft Dynamics NAV, którzy łączą w sobie umiejętności 

Programisty, wiedzę Project Managera, sprawność Analityka oraz Trenera  

z elementami QA i BI.

APLIKUJ NA PŁATNY STAŻ!
www.careerstarter.pl



YOU WILL LIKE IT

Co zyskujesz?
MAKE IT POSSIBLE

Aplikuj!

Rozwijasz się
Podnosisz swoje kompetencje techniczne jak umiejętności projektowania, 
programowania, konfigurowania. Poszerzasz swoją wiedzę funkcjonalną z zakresu 
księgowości, finansów, produkcji, logistyki oraz zdobywasz umiejętności miękkie 
takie jak aktywne słuchanie, negocjacje, uczenie się i komunikacja.

Poznajesz procesy biznesowe
Jako konsultant ERP poznajesz tajniki funkcjonowania przedsiębiorstw, ich specyfikę 
oraz procesy biznesowe w nich zachodzące. Realizujemy projekty na całym świecie 
w wielokulturowym środowisku.

Podróżujesz i pracujesz  
w międzynarodowym gronie
Będziecie mieli możliwość pracy w międzynarodowych, wielooddziałowych firmach, 
od San Francisco, poprzez Hiszpanię, Filipiny, aż po Singapur.

Aby stać się jednym ze stażystów programu IT.integro Career Starter, wystarczy, że 
przejdziesz przez kilka prostych etapów. Dzięki nim poznamy Cię bliżej!

 į marzec – kwiecień 2018 – rusza rekrutacja - wyślij nam swoje zgłoszenie  
i poszukaj naszego stoiska na targach pracy w Twoim mieście

 į maj – czerwiec 2018 – czekaj na zaproszenie na rozmowę kwalifikacyjną

 į lipiec – sierpień 2018 – trwa staż – ucz się, pytaj, słuchaj, ćwicz,  
popełniaj błędy!

Etap 1 
Wypełnij formularz online
W pierwszym etapie należy wypełnić formularz, dostępny na stronie www.careerstarter.pl/formularz. 

Zależy nam byś w 5-6 zdaniach napisał/a dlaczego chcesz podjąć staż właśnie w IT.integro. Czego oczekujesz po programie, czego chcesz sią nauczyć i w jakim 
kierunku rozwinąć swoje umiejętności.

Wypełnij krótki test, złożony z 5 pytań zamkniętych, które pozwolą nam ocenić Twoje predyspozycje. Koniecznie załącz swoje CV!

Etap 2 
Test pisemny i rozmowa z opiekunem zespołu
Jeśli pozytywnie przejdziesz pierwszy etap, zaprosimy Cię  
do kolejnego, w którym spotkamy się w wybranym przez Ciebie 
oddziale IT.integro. Napiszesz test oraz odbędziesz rozmowę  
z opiekunem projektu.

Etap 4 
Gratulacje! Znalazłeś się wśród najlepszych
Jeśli poprzednie etapy przebiegły pomyślnie i zachwyciłeś nas swoją 
wiedzą, możliwościami oraz charakterem, zaprosimy Cię na płatny 
staż wakacyjny!

Etap 6 
Uczysz się i pracujesz
W wybranym przez Ciebie oddziale pracujesz w zespole projektowym. 
Realizujesz zadania, współpracujesz z konsultantami NAV  
oraz z klientami, a my dbamy o rozwój Twoich umiejętności  
i dobre wspomnienia.

Etap 3 
Śledź nas na Facebook
By być na bieżąco, odwiedź i obserwuj nasz profil na Facebooku. 
Będziemy informować o bieżących wydarzeniach, etapach rekrutacji, 
miejscach, w których możesz nas spotkać podczas targów pracy  
i kariery w Twoim mieście.

Etap 5 
Career Starter Academy
Podczas pierwszych tygodni, stażyści zostaną zaproszeni na 
szkolenia oraz warsztaty (realizowane w ramach stażu), które 
odbywają się w Poznaniu. Stażyści z innych lokalizacji mają 
zapewnione zakwaterowanie w hotelu oraz pokrycie kosztów 
dojazdów.

Etap 7 
Zakończenie stażu
Pod koniec stażu, podczas spotkania z Zarządem i przy wsparciu 
Twojego opiekuna, zaprezentujesz zrealizowany przez siebie projekt. 
Po zakończeniu stażu otrzymasz dyplom, który będzie świadectwem 
zdobytej przez Ciebie wiedzy i umiejętności. Najlepszym stażystom 
zaproponujemy dalszą współpracę, na dogodnych warunkach.

STAŻ Z IT.INTEGRO CAREER STARTER
www.careerstarter.pl


