
IT.integro już po raz kolejny organizuje płatny program stażowy Career Starter. Najnowsza edycja rozpocznie się na 
początku marca 2019 roku i skierowana będzie do studentów uczących się w Warszawie. Jeśli kończycie studia na 

początku roku lub studiujecie zaocznie i zastanawiacie się nad dalszą ścieżką kariery, zapraszamy do nas! 

Podczas wiosennego programu stażowego pomożemy Wam postawić pierwsze kroki w IT, rozwinąć talenty  
i umiejętności. Natchniemy Was inspiracjami, przekażemy bezcenną wiedzę oraz wartościowe wskazówki.

Profil idealnego stażysty 

• Jesteś studentem Informatyki, Ekonometrii lub kierunków pokrewnych
• Studiujesz zaocznie lub kończysz studia na początku 2019 roku
• Sprawnie i chętnie programujesz, ale potrzebujesz wiedzieć po co i kto będzie korzystał z efektów Twojej 

pracy
• Praca z ludźmi to Twój żywioł, ale czasem masz potrzebę zaszyć się i “podłubać” w kodzie
• Czerpiesz wiedzę i doświadczenia pełnymi garściami, chętnie się uczysz, ale równie chętnie uczysz innych
• Chcesz tworzyć rozwiązania IT dla przedsiębiorstw, ale najpierw zrozumieć jak działają ich procesy biznesowe 

– jak funkcjonuje ich księgowość czy magazyn
• Chcesz pracować w polskiej firmie z ponad 28-letnim stażem na rynku
• Mówisz po angielsku bo jesteś gotów na pracę w projektach międzynarodowych

Co zyskujesz? 

• Zadbamy o Twój rozwój, wspierając Ciebie podczas 
stawiania pierwszych kroków w branży IT

• Podzielimy się wiedzą i doświadczeniem
• Poznasz pracę konsultantów Microsoft Dynamics NAV 

(Dynamics 365 Business Central)
• Weźmiesz udział w szkoleniach i warsztatach
• Poznasz system ERP, język programowania C/AL  

i wiele innych
• Rozwiniesz skrzydła, poznasz ludzi podobnych do 

Ciebie

O IT.integro
Strategiczny Partner Microsoft Dynamics w Polsce 

Jesteśmy na rynku od ponad 28 lat, wspierając organizacje w nieustannym procesie rozwoju, 
doskonalenia i wzrostu. Wraz z naszymi klientami wkraczamy w świat cyfrowych przemian, wyznaczając 
właściwy kierunek rozwoju. Dostarczamy nowoczesne rozwiązania, wsparcie ekspertów, know-how. 

IT.integro jest strategicznym Partnerem Microsoft w Polsce, współpracując w zakresie efektywnej edukacji 
na rynku na temat zintegrowanych systemów informatycznych oraz wdrażając Microsoft Dynamics NAV 
(Dynamics 365 Business Central) – system ERP, z którego korzysta ponad 160 000 firm w 195 krajach.

#SpringEdition2019 

Aby zostać jednym ze stażystów IT.integro Career Starter 
wypełnij formularz on-line, załącz CV i rozwiąż krótki test

• Zgłoszenia przyjmujemy do 15.02.2019 r.
• Staż rozpoczyna się wraz z początkiem marca  

i kończy ostatniego dnia kwietnia
• Najlepszym stażystom zaproponujemy dalszą 

współpracę, na dogodnych warunkach
• Wiosenny staż jest płatny: 18 zł netto/1 h, co  

w przeliczeniu na pełen etat wynosi około 2 900 zł 
netto /miesiąc

• Jeśli jesteś zainteresowany letnią edycją Career Starter, 
zaznacz odpowiedni dla Ciebie termin  
w formularzu zgłoszeniowym

Zgłoś się na www.careerstarter.pl

#MakeIThappen   #SpringEdition2019


