Weź udział w płatnym
programie stażowym

IT.integro
Career Starter
Poznań / Warszawa / Wrocław / Wieliczka

Wynagrodzenie: ok. 2900 PLN netto/miesiąc

IT.integro Career Starter to płatny program stażowy stworzony z myślą o Was – ambitnych studentach i absolwentach Informatyki,
Ekonometrii, Zarządzania produkcją bądź kierunków pokrewnych, programistach z pasją i mnóstwem pomysłów. Pomożemy Wam postawić
pierwsze kroki w branży IT, rozwinąć umiejętności, natchnąć Was inspiracjami oraz przekazać cenne wskazówki.
Podczas programu stażowego poznacie pracę konsultantów Microsoft Dynamics 365 Business Central, którzy łączą w sobie umiejętności
programisty, wiedzę project managera, sprawność analityka oraz trenera z elementami QA i BI.

Co zyskujesz?
Rozwijasz się
Podnosisz swoje kwalifikacje techniczne - umiejętności
programowania, projektowania i konfigurowania. Poszerzasz
swoją wiedzę z obszaru księgowości, finansów, produkcji, logistyki.
Zdobywasz kompetencje miękkie takie jak aktywne słuchanie,
skuteczne negocjowanie, efektywne uczenie się i sprawna
komunikacja.

Płatny staż z możliwością
przedłużenia współpracy

Wsparcie
opiekuna

Praca w doświadczonym
zespole projektowym

Warsztaty z obszaru
programowania i procesów
biznesowych

Praca w
międzynarodowym
środowisku

Elastyczny
wymiar pracy

Poznajesz procesy biznesowe
Poznajesz tajniki funkcjonowania przedsiębiorstw, ich specyfikę
oraz zaawansowane procesy biznesowe w nich zachodzące.

Podróżujesz i pracujesz w międzynarodowym gronie
Realizujemy projekty w 51 krajach, więc pracujesz
w wielokulturowym i wielojęzycznym środowisku. Będziesz
miał możliwość pracy z międzynarodowymi, wielooddziałowymi
firmami od San Francisco, poprzez Hiszpanię, Filipiny,
aż po Singapur.

Aplikuj na www.careerstarter.pl

Kogo szukamy?
Marzą nam się stażyści, którzy posiadają co najmniej podstawową wiedzę z zakresu programowania i procesów biznesowych.
Studenci i absolwenci chcący rozwijać się, poznawać nowe możliwości, badać nieznane kierunki oraz tworzyć innowacyjne
rozwiązania. Zależy nam na ludziach otwartych, komunikatywnych, pełnych pomysłów.
•

Programowanie to Twój żywioł

•

Praca z ludźmi sprawia Ci przyjemność, ale czasem masz potrzebę zaszyć się i „podłubać” w kodzie

•

Chcesz rozwijać zarówno swoje umiejętności programistyczne jak i wiedzę z obszaru procesów biznesowych

•

Czerpiesz doświadczenia pełnymi garściami, chętnie się uczysz, ale równie chętnie uczysz innych

•

Mówisz po angielsku i jesteś gotów na pracę w projektach międzynarodowych

•

Jesteś studentem III, IV, V roku na kierunku Informatyka, Ekonometria, Zarządzanie produkcją lub pokrewnym

•

Masz podstawową wiedzę z zakresu relacyjnych baz danych i systemów ERP

Ważne terminy i główne etapy rekrutacji
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Marzec – czerwiec 2019 r.
Trwa rekrutacja. Aby wziąć udział w programie stażowym Career Starter, wypełnij formularz dostępny na stronie
www.careerstarter.pl.
Najlepszych kandydatów zaprosimy do kolejnego etapu, w trakcie którego sprawdzimy wiedzę z obszaru podstaw
programowania. Spotkają się również z przyszłymi opiekunami.
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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 wybranego działu projektowego. Realizujecie zadania, współpracujecie
z konsultantami oraz z klientami, a my dbamy o rozwój Waszych umiejętności i dobre wspomnienia. Integracja,
odpoczynek, relaks są tak samo ważne jak realizacja ambitnych projektów wdrożeniowych. W ramach Career
Starter Team zadbamy również o te chwile, podczas których będziecie mogli poznać się bliżej, wymienić swoimi
doświadczeniami i wrażeniami. Co planujemy? To niespodzianka!
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Sierpień 2019 r.
Pod koniec stażu, podczas spotkania z Zarządem i przy wsparciu Twojego opiekuna, zaprezentujesz zrealizowany
przez siebie projekt. Po jego zakończeniu otrzymasz dyplom, który będzie świadectwem zdobytej przez Ciebie
wiedzy i umiejętności. Najlepszym stażystom zaproponujemy dalszą współpracę, na świetnych warunkach.

Siedziba

Oddziały

Poznań
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Wrocław
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