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Odkrywaj IT
Już 28 kwietnia w Pauzie in Garden, w Krakowie obędzie się wydarzenie Women in
Technology - odkrywaj z nami IT. Prelegentki, CMO SpeedUp Venture Capital Group Monika Synoradzka i Agnieszka Pocha, opowiedzą o czym warto pamiętać w czasie
budowania zespołów i tworzenia dużych projektów oraz przedstawią możliwości związane z
uczeniem maszynowym.
Celem spotkań jest stworzenie przestrzeni do wymiany wiedzy, rozwoju kariery, tworzenia nowych
i lepszych rozwiązań.“W trakcie spotkań można spotkać inspirujące osoby, poznać praktyczną
wiedzę. Nawiązać relacje z ludźmi, którzy mają większe doświadczenie. Istnieje szansa do
znalezienia pracodawcy, nowego partnera biznesowego oraz współpracownika - do projektu lub
startupu. Społeczność WIT jest otwarta również dla przedstawienia własnej historii, w czasie
jednego ze spotkań lub warsztatów. Wydarzenia takie, są również szansą do wymiany
doświadczeń i poznania nowych, ciekawych świata osób” - mówi Natalia Stanko, organizator
Women in Technology w Krakowie.
Rynek związany z branżą IT rozwija się ciągle, przez co otwiera on możliwości zatrudnienia i
rozwoju. “Women in Technology jest społecznością kobiet, które odkrywają możliwości jakie
otwiera środowisko związane z IT. Istnieje wiele okazji do rozwoju w nowych technologiach, a
ścieżki i potrzebne w nich kompetencje są różnorodne - dlatego każdy może znaleźć tam, coś dla
siebie. Rynek pracy w branży IT ciągle się rozwija. Istnieje wiele możliwości dla kobiet. W czasie
spotkań lub warsztatów, zachęcamy i inspirujemy do odkrywania niezwykłego świata IT” - mówi
Aleksandra Majchrzyk, organizator Women in Technology w Krakowie.
Wydarzenie jest dedykowane dla osób związanych ze środowiskiem IT oraz tych, którzy dopiero
chcą go poznać.“Spotkania są dedykowane dla osób, które dopiero zaczynają swoją przygodę z
IT. Są również przeznaczone dla tych, które są ekspertami w branży. Ważnym elementem jest
również to, że spotkania i warsztaty - organizowane przez kobiety, jak sama nazwa organizacji
wskazuje - są otwarte także dla mężczyzn” - mówi Anna Szwiec, organizator Women in
Technology w Krakowie.
Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, odbędzie się ono 28 kwietnia od godziny 19:00, w Pauzie in
Garden przy ulicy Rajskiej 12, w Krakowie. Więcej informacji można znaleźć na stronie:
womenintechnology.pl
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