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IT.integro Career Starter to płatny program stażowy stworzony z myślą o Was – ambitnych studentach i absolwentach elektroniki
i telekomunikacji, informatyki bądź kierunków pokrewnych, programistach z pasją i mnóstwem pomysłów.

W tym roku, po raz pierwszy skierowany jest nie tylko do przyszłych konsultantów systemu Microsoft Dynamics 365 Business Central
(Dynamics NAV), ale również do przyszłych pracowników Działu IT, czy administratorów.

Rozwijasz się
� Podniesiesz swoje kwalifikacje techniczne - umiejętności

projektowania, konfigurowania oraz wdrażania systemów IT.

� Poszerzysz swoją wiedzę z obszaru infrastruktury IT, systemów
oraz nowych technologii.

� Zdobędziesz kompetencje miękkie takie jak efektywne uczenie się,
sprawna i przejrzysta komunikacja, skuteczne negocjowanie.

Poznajesz procesy biznesowe
� Poznasz tajniki funkcjonowania firmy informatycznej, w której

działy IT świadczą wsparcie technologiczne dla konsultantów
wewnętrznych oraz klientów.

� Dowiesz się jak tworzyć i administrować dedykowane środowiska
serwerowe (głównie oparte o chmurę Microsoft Azure).

Co zyskujesz?

Płatny staż z możliwością
przedłużenia współpracy

Warsztaty z obszaru
programowania i procesów

biznesowych

Wsparcie
opiekuna

Praca
w międzynarodowym

środowisku

Elastyczny
wymiar pracy

Praca w doświadczonym
zespole projektowym
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� Jesteś zainteresowany branżą IT

� Znasz podstawowe kwestie związane z bezpieczeństwem IT

� Umiesz czytać dokumentację techniczną (również po angielsku)

� Rozkręcisz i skręcisz swój komputer i żadna śrubka nie zostanie luzem

� Posługujesz się językiem angielskim w stopniu komunikatywnym

Marzec – czerwiec 2019 r.
Aby zostać jednym ze stażystów programu IT.integro Career Starter aplikuj złóż swoją aplikację poprzez formularz
na stronie www.careerstarter.pl/staz-w-dziale-IT.

Najlepszych kandydatów zaprosimy do kolejnego etapu, w trakcie którego sprawdzimy Waszą wiedzę. Kolejnym
krokiem będzie rozmowa z przyszłymi opiekunami.

Lipiec – sierpień 2019 r.
Jeśli poprzednie etapy przebiegły pomyślnie i zachwyciłeś nas swoją wiedzą oraz charakterem, zaprosimy Cię na
letni staż. Podczas pierwszych tygodni odbędziecie szkolenia oraz warsztaty (realizowane w ramach stażu), podczas
których poznacie bliżej system Dynamics 365 Business Central, podstawy rachunkowości, programowania w języku
C/AL i procesy biznesowe.

Po szkoleniach przechodzicie do zespołu IT. Opiekun stażu przedstawia Wam plan pracy i zakres zadań, masz
szansę zadawać pytania i czerpać wiedzę u źródła. Zależy nam na poszerzeniu Waszej wiedzy i umiejętności,
przydatnych w przyszłej pracy. Dodatkowo, w ramach Career Starter Team zapewniamy szereg atrakcji
integracyjnych. To doskonała okazja na poznanie się bliżej, wymianę swoich opinii i spostrzeżeń. Co planujemy? To
niespodzianka!

Sierpień 2019 r.
Wraz z końcem stażu, podczas spotkania z Zarządem i przy wsparciu opiekuna, uczestnicy zaprezentują wykonany
przez siebie projekt. Każdy z Was otrzyma dyplom zaświadczający zdobytą wiedzę. Najlepszym stażystom zostanie
zaproponowana dalsza współpraca na dogodnych warunkach.

3-6

Nasz staż jest dobrym początkiem dla osób, które posiadają co najmniej podstawową wiedzę z zakresu wsparcia IT. Studenci
i absolwenci chcący rozwijać się i poznawać nowe możliwości, badać nieznane kierunki. Zależy nam na ludziach otwartych,
pełnych pomysłów i chcących wspierać działanie przedsiębiorstwa.

Kogo szukamy?

Ważne terminy i główne etapy rekrutacji
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