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.

NOWA! Jeszcze bardziej atrakcyjna forma programu! Naucz się francuskiego w 3 miesiące!

CLIC’kaj po niemiecku! Program rozwojowy dla osób ze
znajomością języka niemieckiego
Szukasz ciekawych możliwości rozwoju i nowych wyzwań?
Chcesz połączyć naukę języka francuskiego ze zdobywaniem doświadczenia zawodowego?
Marzysz o pracy w międzynarodowym środowisku?
Jeżeli na wszystkie powyższe pytania Twoja odpowiedź brzmi TAK, to właśnie Ciebie szukamy i właśnie Ty
powinieneś zgłosić się do Programu dla osób ze znajomością języka francuskiego.

W ramach Programu oferujemy:







Trzymiesięczną intensywną naukę języka niemieckiego połączoną ze zdobywaniem doświadczenia w
międzynarodowej firmie,
Zatrudnienie na umowę o pracę od pierwszego dnia przystąpienia do Programu,
Możliwość zatrudnienia w jednym z zespołów francuskojęzycznych po zakończeniu Programu,
Bogaty pakiet świadczeń dodatkowych,
Możliwość uczestnictwa w ciekawych i rozwojowych szkoleniach,
Szansę na rozwój w międzynarodowej firmie będącej liderem w branży IT.

Profil idealnego Uczestnika Programu:





Znajomość języka niemieckiego na poziomie komunikatywnym,
Umiejętność pracy w grupie,
Wysoko rozwinięte umiejętności komunikacyjne,
Podstawowa znajomość systemu operacyjnego Windows oraz pakietu MS Office .
Zaaplikuj i rozwijaj sie z nami!
Zainteresowanych kandydatów prosimy o wysyłanie CV na adres recruitmentIS.pl@capgemini.com.

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.Przetwarzanie danych może zawierać również nagrania głosowe. Podanie danych jest
dobrowolne. Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych ich poprawiania.
Prosimy o dopisanie następującej klauzuli:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Capgemini Polska Sp. z o.o. danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy oraz nagrań głosowych 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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