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Płatny staż w dziale IT

O nas
Capgemini jest jednym z największych na świecie dostawców usług z zakresu konsultingu,
technologii informatycznych i outsourcingu. Capgemini posiada ponad 300 biur w 40 krajach
i jest największą firmą doradczą w Europie. Capgemini Infrastructure Services to trzy
lokalizacje w Krakowie, Katowicach i Opolu. Zatrudniamy ponad 2000 osób, obsługując 40
klientów w 20 językach.

Rozpoczęcie stażu: 1.03.2016

Career Kick-off to 6 miesięczny płatny program stażowy skierowany do studentów
ostatnich lat studiów.
Rozwijaj się w obszarze IT!

Czego od Ciebie oczekujemy?
•Otwartości na nowe, ciekawe zadania
•Chęci rozwoju w obszarze zarządzania projektami, infrastrukturą informatyczną,
programowania, testowania oprogramowania
•Dostępności min. 20h w tygodniu
•Dobrej znajomości języka angielskiego

Co Cię czeka podczas stażu?
Zakres obowiązków

•Zaczniesz od ustalania celów
•Otrzymasz wsparcie Buddiego
•Podszkolisz język obcy
•Będziesz zaangażowany w ciekawe projekty
•Poprawisz swoją organizację pracy
•Otrzymasz feedback na temat swojej pracy

Do jakich zespołow poszukujemy stażystów?
•Programistów – zajmują się oni tworzeniem, oraz wdrażaniem indywidualnych
rozwiązań IT w oparciu o nowoczesne technologie programistyczne takie jak C# v.4.6, WPF,
MVC 5, Web API 2, Bootstrap, Angular JS, PHP.
•Testerów – do ich zadań należy przeprowadzanie testów automatycznych i manualnych
m.in. w technologiach Selenium, Telerik Test Studio.
•Konsultanci Sharepoint – prowadzą projekty związane z instalacją, administracją i
utrzymaniem MS SharePoint 2010/2013.
•Specjaliści baz danych i Business Intelligence - w zakresie ich codziennych
obowiązków znajduje się projektowanie rozwiązań bazodanowych, ETL oraz
raportingowych.

Co mówią ci, którzy już spróbowali?

•„Można się sporo nauczyć i zdobyć cenne doświadczenie, nawet będąc w bardzo
młodym wieku” - Konrad , student matematyki
•„Jak sama się przekonałam, nie takie korpo straszne... :)” - Marta, studentka
finansów i rachunkowości
•„Atmosfera była świetna, czułam że mam wsparcie zarówno we współpracownikach
jak i w przełożonym” - Joanna, studentka analityki gospodarczej

Wymagania pracodawcy
Wykształcenie

n/a

Status kandydata

student

Obsługa komputera
Języki obce
Umiejętności, predyspozycje
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Warunki pracy

Zaaplikuj online. bit.ly/1lVsuK5 Dołącz swoje CV wraz z listem motywacyjnym, w którym opowiesz nam: •Dlaczego c
Wymagane dokumenty

Capgemini? •Czym się interesujesz, jakie znasz języki obce? •Ile czasu tygodniowo możesz nam poświęcić? •Dlacz
powinienieś do nas dołączyć? ;)

Forma umowy

Umowa zlecenie

Czas zatrudnienia

6 miesięcy z możliwością przedłużenia

Godzinowy wymiar pracy

min. 20h/tyg

Data rozpoczęcia pracy

0000-00-00

Inne świadczenia

Rekrutacja
Termin i forma zgłoszenia

do 14.02. online: bit.ly/1lVsuK5

Sposób kontaktowania się
z firmą

bit.ly/1lVsuK5
Informujemy, że administratorem danych osobowych podanych w zgłoszeniach rekrutacyjnych
jest Capgemini Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy al. Jerozolimskich 96.
Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o
ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2002, Nr 101, poz. 926 ze zm.) na potrzeby
realizacji procesów rekrutacji prowadzonych obecnie i w przyszłości. Informujemy, że w
ramach procesu rekrutacji dane osobowe będą również przetwarzane poza Europejskim
Obszarem Gospodarczym, w tym jednostki Capgemini w Indiach. Podanie danych jest
dobrowolne. Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych ich poprawiania.

Dodatkowe informacje

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Capgemini Polska Sp. z o.o. danych osobowych
zawartych w mojej ofercie pracy na potrzeby procesów rekrutacji prowadzonych obecnie i w
przyszłości zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych
osobowych (Dz. U. 2002, Nr 101, poz. 926 ze zm.) Zezwalam również Capgemini Polska Sp z
o.o. na przetwarzanie moich danych osobowych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, w tym
przez jednostki w Indiach oraz klientów Capgemini obejmujących wewnętrzne oraz
zewnętrzne obszary EEA.”
Wszystkim zainteresowanym zapewniamy dyskrecję. Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi
tylko na wybrane aplikacje. Proces rekrutacji prowadzony jest zgodnie z zasadami równego
traktowania w zatrudnieniu, Kodeks Pracy, Rozdział IIa, art. 183a – 183e.
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