Program praktyk letnich
Projektujemy i wdrażamy zaawansowane rozwiązania informatyczne klasy ERP wspierające rozwój i
wzrost efektywności w firmach naszych Klientów. Od 2000 roku ponad 70 firm z branży handlowej,
produkcyjnej i usługowej wdrożyło system Sente. Klienci wybierają Sente ponieważ realizowane przez
nas projekty skoncentrowane są na poprawie efektywności i wyników naszych Klientów.
Interesujesz się bazami danych? Znasz SQL na dobrym poziomie? A może dodatkowo interesujesz się
ASP.NET i C#? Chciałbyś w przyszłości pracować jako programista aplikacji biznesowych? Jeżeli tak –
to zapraszamy Cię na praktyki do Sente.
W ramach praktyk będziesz mógł wziąć udział w realizacji zleceń dla naszych klientów, rozwijać
oprogramowanie efektywnie wspierające firmy w codziennej realizacji ich procesów, dodawać i testować
nowe funkcjonalności. A wszystko to w niepowtarzalnej i twórczej atmosferze wśród jednych z
najlepszych praktyków we Wrocławiu!
W jakich obszarach odbywają się praktyki?
Programista baz danych, programista baz danych ze znajomością C#
Czego nauczysz na praktykach? Jak będzie wyglądał przebieg praktyk?
Praktyki w Sente będą miały charakter praktyczny i będą trwały przez 2 miesiące (lipiec i sierpień). W
pierwszym okresie praktyk, w ramach cyklu szkoleń, zapoznasz się z używanymi przez nas narzędziami i
technologiami, a także z wytwarzanym przez nas oprogramowaniem, które usprawnia zarządzanie
przedsiębiorstwami. Prowadzone przez nas warsztaty i szkolenia pozwolą Ci na rozwinięcie praktycznych
umiejętności. Następnie zaprosimy Cię do współpracy z naszym zespołem programistycznym. Będziesz
mógł zrealizować swoje pierwsze zlecenia programistyczne. Poznasz codzienną pracę programistów oraz
będziesz współpracować z nimi jako pełnoprawny członek zespołu IT.
Jak będzie wyglądał nabór na praktyki?
Najpierw zaprosimy Cię na spotkanie u nas, gdzie krótko porozmawiasz o swoich oczekiwaniach co do
praktyk z osobą z HR, a następnie zaprosimy Cię do rozwiązania zadań z SQL, wykonania testu
analitycznego oraz testu z C# (jeśli znasz ten język). Jeżeli wynik tego etapu będzie pozytywny,
zaprosimy Cię na jeszcze jedno krótkie spotkanie ze specjalistą z działu IT.
Dlaczego warto wziąć udział w praktykach?
• To doskonała okazja, aby dołączyć do pracowników renomowanej firmy IT
• Będziesz mieć możliwość poznania firmy i zmierzenia się z przykładowymi zadaniami, które
mogą wystąpić w projekcie realizowanym dla klienta
• Zyskujesz pakiet szkoleń i warsztatów
• Po pozytywnym przejściu praktyk, możesz otrzymać od nas propozycję pracy
Praktyki są płatne. Zgłoszenia przyjmujemy do 10 czerwca 2016.
Zapraszamy do aplikowania za pośrednictwem formularza: http://rekrutacja.sente.pl/Apply/Step1/201604001

