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ǯ Jak staż pomoże Ci w karierze
ǯ Ile można zarobić na stażu
ǯ Jak znaleźć pierwszą pracę w IT
ǯ Kogo szukają pracodawcy
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SPIS TREŚCI

STUDENCIE, ZAPLANUJ SWOJĄ KARIERĘ!
Każdego dnia media mówią o rosnącym bezrobociu, szczególnie wśród młodych ludzi, dlatego też
warto poświecić trochę czasu na staranne zaplanowanie swojej ścieżki rozwoju i kariery zawodowej. Kiedy będziecie mieli dyplom w kieszeni,
na rynku pracy może Was wyróżnić proaktywna
postawa i doświadczenie.
Jak je zdobyć? Na stażu studenckim lub praktykach. Z badania,
które przeprowadziliśmy, przygotowując raport, wynika, że ofert staży
i praktyk dla studentów oraz absolwentów kierunków informatycznych
i pokrewnych jest naprawdę bardzo dużo. Wiele firm informatycznych
chciałoby w tej chwili przyjąć nawet kilkuset stażystów. To dla Was

szansa przede wszystkim na sprawdzenie się w sytuacjach zawodowych i zdobycie pierwszego doświadczenia. Dla wielu studentów
i absolwentów staż to furtka do stałej pracy.
Mamy nadzieję, że raport odpowie na wiele Waszych pytań dotyczących staży i praktyk i zachęci Was do udziału w nich. Znajdziecie w nim
wizytówki i profile pracodawców, do których możecie się zgłosić, by odbyć
staż lub praktyki. Więcej bieżących informacji na temat studiów informatycznych, pierwszej pracy w IT, pracodawców, rynku pracy i rozwoju osobistego możecie znaleźć na stronie www.computerworld.pl/praca.
Powodzenia na stażach i w pierwszej pracy!
Monika Tomkiewicz
Redaktor raportu „Praktyki i staże w IT”

CO DAJE STAŻ?

STUDIA DOKTORANCKIE

4 Zbuduj swoją wartość na rynku pracy

13 Doktor informatyk

Staże i praktyki w czasie studiów to dobra metoda na
zdobycie doświadczenia, rozeznanie się na rynku pracy,
wybranie specjalizacji.

Rośnie liczba studentów, którzy decydują się na studia
doktoranckie. Część zamierza pracować w biznesie.
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5 Poszukiwani studenci z wiedzą
i umiejętnościami
Firmy kierują oferty głównie do studentów,
którzy ukończyli chociaż drugi rok studiów.
Do odbycia praktyk trzeba mieć bowiem
odpowiednio dużą wiedzę i umiejętności.
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Trzeba przede wszystkim wiedzieć, co to za jeden
– ten informatyk?
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oczekuje się wiedzy na temat nowoczesnych rozwiązań i technologii popartej dokumentami.
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Rozmowa z Wojciechem Śmietanką, studentem
Uniewersytetu Warszawskiego, który miał okazję
brać udział w praktykach w Google i w Facebooku.

Podpowiadamy, na co zwracają uwagę pracodawcy
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Zbuduj swoją wartość
na rynku pracy
Staże i praktyki w ramach programu studiów to jedna
z najlepszych i najczęściej polecanych metod na zdobycie
doświadczenia zawodowego, rozeznanie się na rynku pracy,
jak również wybranie właściwej specjalizacji.
Agnieszka Jurkowska

Pracodawcy cenią kandydatów wykazujących się
proaktywnością. Udział
w praktykach wzmacnia
wizerunek danej osoby jako
pełnej inicjatywy, pracowitej, ciekawej, z pasją, takiej,
która zna swoje mocne
i słabe strony oraz ma
jasną wizję kariery.
Budujemy doświadczenie zawodowe
i uzupełniamy wiedzę

Niekiedy spotykamy się z opiniami, że studenci
i absolwenci kierunków informatycznych stanowią
uprzywilejowaną grupę zawodową, w związku
z czym praktyki nie stanowią o ich sukcesie. Na
rynku pracy mogą wyróżnić się tym, co robią już
podczas studiów, biorąc udział w ciekawych przedsięwzięciach, pracując na zlecenie. Osoby, które
otrzymują wysokie oceny, aktywnie uczestniczą
w działalności kół naukowych, są na bieżąco z nowinkami technologicznymi, wyszukiwane są przez
pracodawców.

Wszystkim polecamy staże
Oczywiście, spotykamy się z praktyką, że zdolni
młodzi informatycy są przyjmowani do pracy od
razu, z pominięciem etapu stażu. Czy wobec tego
studenci i absolwenci kierunków informatycznych
powinni zakładać, że nie będą mieli trudności
w zdobyciu pracy? Czy mogą pozwolić sobie na brak
zainteresowania programami stażowymi organizowanymi przez pracodawców? Niestety, nie. Oto
korzyści wynikające z uczestniczenia w tego typu
programach:
j1P[OBKFNZGJSN LUSBOBTJOUFSFTVKF
j;EPCZXBNZLPNQFUFODKFT[D[FHMOJFDFOOF
dla pracodawców.
j#VEVKFNZTXPKFEPÈXJBED[FOJF[BXPEPXF
i uzupełniamy wiedzę.
j5XPS[ZNZQP[ZUZXOZXJ[FSVOFLTXPKFKPTPCZ
j1SBLUZLJJTUBÞFTUBOPXJQJFSXT[ZFUBQ
rekrutacji.
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Poznajemy firmę,
która nas interesuje
1SBDPEBXDZDFOJPTPCZ LUSFÈXJBEPNJF
wybierają ich firmę, zdobywają wiedzę na jej
temat i podczas rozmowy kwalifikacyjnej mogą
uargumentować, dlaczego praca właśnie w tej
organizacji jest dla nich ważna. Dlatego poleca
się przemyślany i świadomy wybór firmy, do której aplikujemy. Warto śledzić programy stażowe
i konkursy organizowane przez takie organizacje.
Jednocześnie tylko pracując w ramach danej firmy, jesteśmy w stanie nabrać przekonania, czy
jest to środowisko i kultura pracy odpowiadające
naszym preferencjom. Dlatego odbywając praktyki, z jednej strony zwiększamy swoje szanse na
zatrudnienie, a z drugiej strony unikamy błędnych
decyzji zawodowych.

1

2

Zdobywamy kompetencje
cenne dla pracodawców
1SBLUZLJUPOJFKFTUD[BTQBS[FOJBLBXZ XJFMVQSBDPdawców podkreśla, że praktykanci owszem, parzą
kawę, ale tylko dla siebie. Firmy, przygotowując
program praktyk, dbają, aby dana osoba pracowała
przy realnych projektach, stykała się codziennymi
problemami i sukcesami. Uczestnictwo w grupie projektowej uczy przede wszystkich pracy w zespole,
rozwija umiejętności komunikacyjne, poszukiwania
SP[XJ[B³JE[JBuBOJBQPEQSFTKD[BTV1POBEUP
pozwala na ustrukturyzowanie wiedzy i jej praktyczne wykorzystanie.

3
4

Udział w programach praktyk czy staży jest nie tylko
świetnym punktem w każdym CV, ale również świadczy o tym, że osoba, które je odbyła, wie, jak wygląda
realna praca i tym samym szybciej odnajdzie się
w środowisku biznesowym. 1SBLUZLBOUNBSXOJFÞ
możliwość zweryfikowania swojej wiedzy i kompetencji oraz uzupełnienia ewentualnych braków. Studia
OJFXZD[FSQVKDBuFKUFNBUZLJ[BHBEOJF³*5 UBLÞF
dopiero realna praca pozwala na sprawdzenie użyteczności technologii, uczy współpracy z biznesem.

Tworzymy pozytywny wizerunek
swojej osoby
1SBDPEBXDZDFOJLBOEZEBUXXZLB[VKDZDITJ
proaktywnością. Udział w praktykach wzmacnia wizerunek danej osoby jako pełnej inicjatywy, pracowitej, ciekawej, z pasją, takiej, która zna swoje mocne
i słabe strony oraz ma jasną wizję kariery.l1VTUFm$7
z góry są odrzucane. Samo wykształcenie nie wyróżnia nas jako kandydata na rynku pracy. Nawet jeżeli
znajdziemy zatrudnienie, etaty w topowych firmach
z reguły będą już zajęte przez osoby proaktywne.

Praktyki i staże to pierwszy
etap rekrutacji
Organizacja praktyk studenckich jest dla pracodawców okazją do sprawdzenia jego uczestników w celu
wyłonienia przyszłych pracowników. Wiele osób, po
odbyciu programu, jeżeli wykaże się odpowiednimi
kompetencjami, otrzymuje oferty pracy.
1SBLUZLJJTUBÞFTQPMFDBOFLBÞEFKPTPCJF LUSB
pragnie świadomie decydować o swojej karierze
[BXPEPXFK5POBKMFQT[ZTQPTCCVEPXBOJBXJFE[Z
o rynku pracy, podwyższania kwalifikacji, a przede
wszystkim zwiększenia szans na wymarzoną pracę. 
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Agnieszka Jurkowska jest menedżerem Dywizji IT
w firmie rekrutacyjnej Hays Poland.
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Poszukiwani studenci
z wiedzą i umiejętnościami
Do odbycia praktyk trzeba mieć odpowiednio dużą wiedzę
i umiejętności pozyskane na zajęciach dydaktycznych.
Dlatego firmy kierują swoje oferty głównie do studentów,
którzy ukończyli chociaż drugi rok studiów.
Monika Tomkiewicz

Poważne oferty staży i praktyk dla studentów
kierunków informatycznych i pokrewnych to
nie oferty parzenia kawy i kserowania dokumentów. Firmy szukają studentów, którzy,
w zależności od profilu działalności firmy,
będą zajmować się pracami programistycznymi, analizą danych, przygotowywaniem
raportów, testowaniem, realizacją projektów.
Do tego potrzebna jest odpowiednia wiedza
i umiejętności.

Kiedy zacząć?
W Warszawskiej Wyższej Szkole Informatyki
staże zawodowe są obowiązkowe dla wszystkich studentów uczelni i rozpoczynają się już
od trzeciego semestru. Większość ofert praktyk i staży jest kierowana właśnie do studentów drugiego, trzeciego roku i wyżej. Zakłada
się, że wtedy mają już oni wiedzę i umiejętności, którymi mogą się wykazać w pracy.
„Firmy informatyczne szukają już studentów drugiego, trzeciego roku studiów informatycznych. Ale
zawsze warunkiem jest posiadanie wiedzy i umiejętności pożądanych przez pracodawców. Praktycznie

każda firma przed przyjęciem studenta na
praktyki przeprowadza własne testy” – mówi
Grzegorz Kierner, kierownik Biura Karier
Politechniki Łódzkiej. Podobnie Barbara
Nowacka, kanclerz Polsko-Japońskiej Wyższej
Szkoły Technik Komputerowych, podkreśla,
że firmy branży ICT, a z takimi ze względu na
profil uczelni głównie współpracuje PJWSTK,
potrzebują ludzi, którzy mają już odpowiednio dużą
wiedzę i umiejętności z danego zakresu. „Studenci
muszą znać określone programy, muszą
wiedzieć, jak wykorzystywać je w praktyce.
Obserwujemy, że już na drugim lub trzecim
roku studiów podejmują aktywność zawodową.
Dlatego, na przykład na kierunku informatyka,
większość osób kończących studia inżynierskie
ma już stałą pracę” – mówi Barbara Nowacka.

Praktyki już w liceum
O tym, jak ważne są praktyki i że warto zaczynać je jak najwcześniej, świadczą ostatnie działania Unii Europejskiej. Ze względu
na wyjątkowo trudną sytuację na rynku
pracy i alarmowane przez pracodawców

KIEDY NA STAŻ

O tym, jak ważne są praktyki i że warto zaczynać
je jak najwcześniej, świadczą ostatnie działania Unii
Europejskiej. Ze względu na
wyjątkowo trudną sytuację
na rynku pracy i zgłaszane
przez pracodawców niedopasowanie umiejętności
młodych ludzi do potrzeb
rynku pracy dąży się
do jak najszybszego
kojarzenia młodych
ludzi z pracodawcami.

niedopasowanie umiejętności młodych ludzi
na rynku pracy do ich potrzeb dąży się do
jak najszybszego kojarzenia młodych ludzi
z pracodawcami. W ramach programu unijnego w stażach mogą brać teraz udział już
licealiści. I będą mogli otrzymać za udział
w nich stypendia. Ma to pomóc w jak najszybszym rozwoju umiejętności praktycznych uczniów, pozyskiwaniu kompetencji
„miękkich”, sprawdzenia się na rynku pracy
i ułatwieniu wyboru dalszej ścieżki nauki
i kariery. W dniu 1 stycznia 2013 r. weszły
w życie zmiany w Programie Operacyjnym
Kapitał Ludzki, które dają możliwość realizacji programów stażowych w szkołach
ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie ogólne. Do tej pory licea ogólnokształcące nie przewidywały praktycznej nauki
zawodu, taką możliwość dawały jedynie
szkoły zawodowe i technika.
Dzięki funduszom unijnym licealiści będą
mogli odbywać płatne staże w firmach.
Maksymalne wynagrodzenie dla praktykanta
z pieniędzy Unii Europejskiej będzie mogło osiągać
równowartość płacy minimalnej, czyli 1600 zł.
Z funduszy europejskich zostaną też sfinansowane inne koszty praktyk, takie jak: dojazd,
wyposażenie miejsca pracy, odzież robocza
czy szkolenie BHP. W przeliczeniu, na jednego
licealistę przypadnie nawet 3 tys. zł. Program
zakłada też 500 zł wynagrodzenia dla opiekuna
praktykanta. Staż u pracodawcy nie powinien
trwać krócej niż 150 godzin.
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Jak zostać świetnym
informatykiem
Żeby odpowiedzieć sobie na pytanie, jak zostać
świetnym informatykiem, trzeba przede wszystkim
wiedzieć, co to za jeden – ten informatyk?
BOGDAN BEREZA

zadaniem nie tylko dlatego, że musi nauczyć się
niełatwych rzeczy, lecz przede wszystkim dlatego,
że wyzwaniem będzie sprostać niejasnym, chaotycznym, sprzecznym wewnętrznie oczekiwaniom
samego przemysłu IT.
Dlatego aby sobie z tym poradzić, warto mieć nie
tylko wiedzę techniczną, którą daje uczelnia, lecz
także orientować się, czym właściwie są projekty IT,
w których przyjdzie nam wykonywać pracę.

i wyprzedzi tego, kto akurat ma jakiś tam techniczny
certyfikat, ale nie umie patrzeć szerzej. Z drugiej
strony, po co wymagają od człowieka z certyfikatem
„.NET Framework 4” wyższego wykształcenia? Czy
do obsługi młotka potrzebny jest tytuł magistra?
Gdyby w prasie fachowej podobne ogłoszenia stanowiły mniejszość, nie więcej niż 10%, a dominowałyby poszukiwania inżynierów oprogramowania, byłoby
ok. Jest jednak odwrotnie, co świadczy o tym, że biznes IT nie wie jeszcze, czego naprawdę potrzebuje.

Co robi się w projektach IT

Jestem informatykiem – fachowcem od inżynierii
oprogramowania, a także programistą. Dlatego spotykam się często z rozmaitymi fantastycznymi oczekiwaniami: że znam się na różnych grach komputerowych, że umiem zdiagnozować problem z siecią
domową albo że zainstaluję nową kartę graficzną.

On zna się na komputerach – niech
naprawi telewizor
Gdyby podobne oczekiwania ludzie mieli wobec –
dajmy na to – architektów – to projektant wieżowców
musiałby w każdej chwili spodziewać się żądania,
żeby naprawił kran w łazience albo fachowo pomalował przedpokój. To samo pomieszanie pojęć panuje,
niestety, w przemyśle IT. Nagminnie mylone są ze
sobą zawody informatyka, programisty, projektanta
systemów, testera. To tak, jakby mieszać kompetencje sprzedawcy samochodów z umiejętnościami budowniczego, który zbudował sklep z samochodami.
Student pragnący znaleźć pracę i karierę w tym,
co zwykle nazywa się branżą IT, stoi przed trudnym
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Laik spoza branży IT wyobraża sobie projekt informatyczny jako gromadę niestarannie ubranych
programistów, mnóstwo zaawansowanych komputerów i innej dziwnej elektroniki. Z czego naprawdę
składa się projekt IT?
Teraz porównajmy ilustrację (na stronie obok)
z fragmentem autentycznej oferty pracy: „Osoba
z wyższym wykształceniem oraz minimum 4-letnim
doświadczeniem w zakresie programowania aplikacji w .NET oraz SQL 2005/2008 na platformach
Windows 2008, posiadająca następujące certyfikaty: Microsoft Certified Professional Developer,
Web Developer 4, Microsoft Certified Technology
Specialist, […] Microsoft Certified Systems
Administrator lub Microsoft Certified IT Professional
Server Administrator […]”. Ogłoszenie nadzwyczaj
szczegółowo określa umiejętności techniczne
dotyczące ledwo fragmentu małego prostokąta na
ilustracji: „Realizacja techniczna”. Wnioski?
Pracodawcy nie doliczyli się jeszcze, że do wielu
zadań zatrudnienie kogoś, mającego wprawdzie
detaliczne umiejętności techniczne, ale pozbawionego ogólnej wiedzy z inżynierii oprogramowania
opłaca się – ale tylko na kilka tygodni. Potem dobry
fachowiec z wiedzą ogólną nauczy się, czego trzeba,

Wnioski dla studenta, szukającego
pracy i drogi kariery
Tylko ten, kto chce zostać naukowcem lub wynalazcą, pisać kompilatory, projektować nowe
systemy operacyjne, tworzyć nowe języki, optymalizować matematycznie trudne algorytmy
– niech stara się zostać informatykiem. To można

Tylko ten, kto chce zostać
naukowcem lub wynalazcą,
pisać kompilatory, projektować nowe systemy operacyjne, tworzyć nowe języki, optymalizować matematycznie trudne algorytmy – niech stara się zostać
informatykiem. Pozostali
niech starają się zostać
fachowcami IT.

Z czego składa się projekt IT

Co powinni umieć fachowcy IT

IT nie potrzebują wyższych studiów – to przesąd
z czasów, kiedy informatyka nie była jeszcze masowym przemysłem IT. Na razie jednak pracodawcy
tego nie wiedzą – i dlatego studenci muszą pozyskiwać te detaliczne, modne w danej chwili certyfikaty,
łapać popularne technologie, bo inaczej nie dostaną
pierwszej ani nawet drugiej pracy. Zresztą, to jest też
przydatne, aby naprawdę dobrze zrozumieć inżynierię oprogramowania.
Z drugiej strony, za kilka lat te umiejętności,
do których studia nie są konieczne, będą masowo
zdobywać absolwenci szkół policealnych.
Żeby nie dać się wtedy wyprzeć z rynku pracy
osobom po rocznych czy dwuletnich kursach policealnych, studenci muszą wiedzieć więcej, poznając
inżynierię oprogramowania. Niestety, nadal wiele
kierunków studiów zbyt koncentruje się na szczegółach technicznych. Aby na to zaradzić, trzeba
inżynierię oprogramowania poznawać gdzie indziej
– samemu, na szkoleniach komercyjnych lub na
studiach podyplomowych.


Tak naprawdę potrzebne są im dwa rodzaje umiejętności: te czysto techniczne oraz szersze, obejmujące
jak największy zakres inżynierii oprogramowania.
Z punktu widzenia potrzeb przemysłu IT, to są odmienne rodzaje wiedzy, inne umiejętności. Technicy

Bogdan Bereza jest międzynarodowym ekspertem
w dziedzinie zapewnienia jakości oraz inżynierii
oprogramowania, autorem, właścicielem firmy
konsultingowej Victo.

Wiedza biznesowa – projekt zmiany
Wiedza biznesowa – weryﬁkacja

Analiza biznesowa

Testy biznesowe

Inżynieria wymagań

Testy akceptacyjne

Realizacja techniczna

Zarządzanie projektem
Zapewnienie jakości

Kompetencje biznesowe
Kompetencje z zakresu inżynierii oprogramowania

świetnie zrealizować na informatyce na wydziałach matematyki.
Pozostali – ponad 95% studiujących – niech
starają się zostać fachowcami IT, na których jest
ogromne zapotrzebowanie. Z tym będzie na wydziale matematyki trudniej.
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ABB - staże w Krakowie i w Łodzi
,QIRUPDWLRQ 6\VWHPV 'HOLYHU\ &HQWHU ,6'&  MHVW F]ĊĞFLą JUXS\
$%% ± JOREDOQHJR OLGHUD Z G]LHG]LQLH WHFKQRORJLL HQHUJHW\NL
L DXWRPDW\NL 0DP\ RGG]LDá\ Z .UDNRZLH L Z àRG]L Z NWyU\FK
SUDFXMHSRQDGVSHFMDOLVWyZ]EUDQĪ\,7
1DVL SURJUDPLĞFL DQDOLW\F\ NLHURZQLF\ SURMHNWyZ VSHFMDOLĞFL
ED]GDQ\FKLSURMHNWDQFLDSOLNDFMLLQWHUQHWRZ\FKVąRGSRZLHG]LDOQL
]DIXQNFMRQRZDQLHJOREDOQ\FKV\VWHPyZNRPSXWHURZ\FK$%%
:\WZRU]RQH SU]H] QDV DSOLNDFMH Vą ZGUDĪDQH QD OLQLDFK
SURGXNF\MQ\FK Z\NRU]\VW\ZDQH GR DQDOL]\ MDNRĞFL SODQRZDQLD
SURGXNFML SURMHNWRZDQLD XU]ąG]HĔ VSU]HGDĪ\ 3UDFRZQLF\
RGSRZLDGDMą WDNĪH ]D DSOLNDFMH JOREDOQH ZVSLHUDMąFH SUDFĊ
G]LDáyZ +5 NRPXQLNDFML ¿QDQVyZ PDUNHWLQJX ]DU]ąG]DQLD
áDĔFXFKHPGRVWDZVSU]HGDĪ\8F]HVWQLF]ąZUR]ZRMXZLĊNV]RĞFL
QDU]ĊG]LZ\NRU]\VW\ZDQ\FKQDFRG]LHĔQDSRUWDODFKLQWHUQHWRZ\FK
LLQWUDQHWRZ\FK$%%8Ī\WNRZQLF\V\VWHPyZ±SUDFRZQLF\LNOLHQFL
$%%±VąUyZQLHĪZVSLHUDQLSU]H]6HUYLFH'HVN
Dlaczego ISDC?
RND]MDGRZ\NRU]\VWDQLDZLHG]\SU]\UHDOL]DFMLSURMHNWyZ
EL]QHVRZ\FK
V]DQVDQDSR]QDQLHVSHF\¿NLSUDF\ZZLHORNXOWXURZ\P
ĞURGRZLVNX
PRĪOLZRĞüQDZLą]DQLDGáXJRWUZDáHMZVSyáSUDF\
SU]\MD]QDDWPRVIHUD

6SUDZGĨF]\WDRIHUWDMHVWGOD&LHELH
VWXGLXMHV]LQIRUPDW\NĊOXELQQ\NLHUXQHN]ZLą]DQ\],7
QDMOHSLHMOXEURN 
G\VSRQXMHV]FRQDMPQLHMJRG]LQDPLZW\JRGQLX
FKFLDáE\ĞUR]ZLMDüVLĊZG]LHG]LQLH,7
SUDJQLHV]]GRE\üSUDNW\F]QHGRĞZLDGF]HQLH
ZĞURGRZLVNXPLĊG]\QDURGRZ\P
OXELV]Z\]ZDQLD
-DNDSOLNRZDü"
=QDMGĨ LQWHUHVXMąFą &LĊ RIHUWĊ VWDĪX QD QDV]HM VWURQLH
ZZZDEESOLVGHOLYHU\FHQWHU
:\ĞOLM VZRMH &9 L OLVW PRW\ZDF\MQ\ RE\GZD GRNXPHQW\
ZMĊ]\NXDQJLHOVNLP ]QXPHUHPUHIHUHQF\MQ\PRIHUW\ZWHPDFLH
ZLDGRPRĞFLQDDGUHV
,6'&.UDNyZ
,6'&àyGĨ
VWD]LWNUDNRZ#SODEEFRP
VWD]LWORG]#SODEEFRP

ABB Information
Systems Delivery Center
XO6WDURZLĳOQD
t.UDNÐZ
WHO
IDNV
ZZZDEESOLVGHOLYHU\FHQWHU

????

PROFIL STAŻYSTY

AGANE
UMIEJĘTNOŚCI WYM
AKTYKANTÓW
OD STAŻYSTÓW I PR

Firmy najczęściej kierują
swoje oferty staży
i praktyk do studentów
III, IV i V roku studiów
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znajomość C/C++,
PROGRAMOWANIE PYTHON, JS
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NAJCZĘSTSZE OBOWIĄZKI STAŻYSTÓW
I PRAKTYKANTÓW
*programowanie, projektowanie interfejsu, rozwijanie
narzędzi, poprawa funkcjonalności aplikacji, testy
*tworzenie aplikacji
*praca w helpdesk
* tworzenie raportów i rozszerzeń w oprogramowaniu
*administracja systemami i sieciami komputerowymi
*analizy, raporty, kontakty z dostawcami
*przygotowanie i prowadzenie szkoleń informatycznych
*wdrożenia systemów opartych o telefonię IP, systemów
Contact Center, systemów klasy ERP, systemów SAP
*tworzenie gier na urządzenia mobilne
*administracja siecią

Źródło: badanie przeprowadzone przez Computerworld
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Staż: furtka do kariery
Staże i praktyki nie zawsze kończą się zatrudnieniem,
ale na pewno pomagają w znalezieniu pracy.
Monika Tomkiewicz
Rekruterzy zajmujący się poszukiwaniem
specjalistów do pracy w branży IT mówią, że
informacje o odbytych stażach i praktykach
bardzo często pojawiają się życiorysach młodych ludzi, wchodzących na rynek pracy i są
niewątpliwym atutem przy wyborze kandydata do pracy.

Większe szanse na sukces
Zdaniem Magdaleny Nalazek-Migoń, prezesa
zarządu w Trinity Recruitment, praktyki i staże
studenckie są szczególnie cenne dla studentów w czasie przygotowywania prac inżynierskich i magisterskich. Dzięki nim studenci
mogą napisać ciekawe prace oparte na rzeczywistych danych i procesach zachodzących
w firmach, w których odbywają staże. „Poza
tym na stażach można się dużo nauczyć i pra-

70 %

absolwentów kierunków informatycznych deklaruje, że po studiach ma
stałą pracę

16 %

absolwentów deklaruje, że ich praca
jest kontynuacją praktyki lub stażu

codawcy to doceniają. Na pewno odbyte staże
i praktyki studenckie są przez pracodawców
wysoko punktowane i zwiększają szanse na
zatrudnienie. Poza tym pozwalają sprawdzić
młodym ludziom, w jakich zadaniach dobrze
się czują, a później wybrać lepszą drogę zawo-

ROZWÓJ ZAWODOWY

dową, dostosowaną do ich umiejętności i charakteru” – mówi Magdalena Nalazek-Migoń.
Zwiększenie swojej wartości na rynku pracy to jedno. Drugim aspektem jest możliwość
otrzymania oferty stałej pracy od firmy, w której
odbywa się staż lub praktyki. Zdaniem przedstawicieli uczelnianych biur karier, w przypadku
inżynierów pozostawanie w firmie po odbyciu
stażu jest dość częste. Niektóre uczelnie to
monitorują. „Od 2009 r. badamy losy zawodowe
absolwentów Politechniki Łódzkiej za pomocą
specjalnie stworzonego na nasze potrzeby systemu. Według zebranych odpowiedzi, ponad
70% absolwentów kierunków informatycznych
w chwili ukończenia studiów deklaruje, że ma
stałe zatrudnienie. Rok po ukończeniu studiów
16% twierdzi, że zatrudnianie to było kontynuacją praktyki lub stażu” – podaje Grzegorz
Kierner, kierownik Biura Karier Politechniki
Łódzkiej. Z kolei z badania losów absolwentów
Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki przeprowadzonego w 2011 r. wynika, że tylko 2%
absolwentów uczelni pracuje w firmie, w której
odbywało staż zawodowy. Większość absolwentów znalazła pracę z ogłoszenia w internecie
(33%) lub dzięki znajomościom (33%).
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Rozpocznij karierę w branży IT z Accenture!
$FFHQWXUHMHVWJOREDOQą¿UPąĞZLDGF]ąFąXVáXJL]]DNUHVXNRQVXOWLQJXQRZRF]HVQ\FKWHFKQRORJLLLRXWVRXUFLQJX2GE\ZDMąFSáDWQHSUDNW\NLZ$FFHQWXUH
]GREĊG]LHV]GRĞZLDGF]HQLHZMHGQHM]QDMEDUG]LHMSUHVWLĪRZ\FK¿UPQDĞZLHFLH'RZ]LĊFLDXG]LDáXZSUDNW\NDFK]DSUDV]DP\SU]H]FDá\URN.DĪGD
RVREDNWyUDRWU]\PDSR]\W\ZQąRFHQĊSUDF\PDV]DQVĊQD]DWUXGQLHQLHZ$FFHQWXUH

KONSULTING
Opis praktyk:-HĞOLLQWHUHVXMą&LĊ]DJDGQLHQLD]ZLą]DQH]GRUDG]WZHP
EL]QHVRZ\P L FKFHV] ZVSyáWZRU]\ü UR]ZLą]DQLD RSW\PDOL]XMąFH
G]LDáDOQRĞü QDMZLĊNV]\FK ¿UP QD U\QNX Z\ELHU] SUDNW\NL Z Accenture
Management Consulting-HĞOLFKFHV]SUDFRZDüSU]\GXĪ\FKSURMHNWDFK
PLQ ZGURĪHQLDFK SODWIRUP\ 6$3 V\VWHPyZ NODV\ &50 F]\ %XVLQHVV
,QWHOOLJHQFH UHDOL]RZDQ\FK GOD QDV]\FK F]RáRZ\FK NOLHQWyZ RUD] MHVWHĞ
VWXGHQWHPNLHUXQNyZLQIRUPDW\F]Q\FK]DSUDV]DP\QDSUDNW\NLGRG]LDáX
System Integration & Technology
Zadania:SUDFDXNOLHQWDZ]HVSRáDFKSURMHNWRZ\FKRERZLą]NLX]DOHĪQLRQH
VąRGVSHF\¿NLSURMHNWX±PRĪHWRE\üQSSURMHNWRZDQLHSURFHVyZDQDOL]D
WHVWRZDQLHF]\WHĪZGUDĪDQLHLLQWHJUDFMDV\VWHPyZLQIRUPDW\F]Q\FK

Zadania: LPSOHPHQWDFMDGRNXPHQWRZDQLHLWHVWRZDQLHZ\EUDQ\FK
IXQNFMRQDOQRĞFL ]áRĪRQ\FK V\VWHPyZ LQIRUPDW\F]Q\FK XG]LDá
Z SU]\JRWRZDQLX SURFHVyZ ZGUDĪDQLD L DNWXDOL]DFML V\VWHPyZ
LQIRUPDW\F]Q\FK SRPRF Z GLDJQRVW\FH L XVXZDQLX EáĊGyZ
ZV\VWHPLH

3UDNW\NLVWXGHQFNLHZ$FFHQWXUHXPRĪOLZLDMą
]GRE\FLH GRĞZLDGF]HQLD Z UHQRPRZDQHM ¿UPLH R XJUXQWRZDQHM SR]\FML
QDU\QNXXF]HVWQLFWZRZSURMHNWDFKUHDOL]RZDQ\FKGODNOLHQWyZSROVNLFK
L]DJUDQLF]Q\FK
2IHUXMHP\ WDNĪH RSLHNĊ GRĞZLDGF]RQHJR PHQWRUD NRQNXUHQF\MQH
Z\QDJURG]HQLHPRĪOLZRĞüQDZLą]DQLDVWDáHMZVSyáSUDF\]$FFHQWXUH

52=:,Ą=$1,$7(&+12/2*,&=1(
Opis praktyk: -HĞOL MHVWHĞ HQWX]MDVWą QRZ\FK WHFKQRORJLL
D SURJUDPRZDQLH WR 7ZRMD SDVMD UR]SRF]QLM SUDNW\NL Z MHGQ\P
]]HVSRáyZ$FFHQWXUHàyGĨ'HOLYHU\&HQWHU
2EHFQLH SRV]XNXMHP\ SUDNW\NDQWyZ GR G]LDáyZ &RPPXQLFDWLRQV
0HGLD 7HFKQRORJ\3URGXFWV 2UDFOH5HWDLO 

ĞÐGŏ'HOLYHU\&HQWHU /'& 
%XG\QHN5HG7RZHU
%XG\QHN&HQWUXP%L]QHVX
XO3LRWUNRZVNDĞÐGŏ
DO3LğVXGVNLHJRĞÐGŏ
WHO

&RQVXOWLQJ
%XG\QHN:DUVDZ7RZHUV
XO6LHQQD:DUV]DZD
WHO

USŁUGI
ZAROBKI

Pieniądze to nie wszystko
Choć coraz więcej firm oferuje studentom płatne staże
i praktyki, przyznając za nie wynagrodzenie niewiele niższe
niż pensje etatowego pracownika, to na stażach da się
„zarobić” o wiele więcej.
Monika Tomkiewicz

Z ostatniego raportu
Glassdoor wynika, że średnie wynagrodzenie stażysty w ﬁrmie Facebook
wynosi ponad 5 tys. USD
miesięcznie. Stażyści programiści mogą tam liczyć
na zarobki w wysokości
nawet 6,5 tys. USD
miesięcznie.
zlikwidowanie bariery psychologicznej dotyczącej poszukiwania pracy w przyszłości” – mówi
Aneta Tyczyńska z Biura Karier Politechniki
Warszawskiej.

Legendarne zarobki
stażystów Google

Przedstawiciele uczelnianych biur karier przyznają, że trudno uogólniać, czy więcej jest
ofert staży i praktyk płatnych czy bezpłatnych.
Mówią, że pół na pół, że to zależy od branży,
że w IT, gdzie występuje deficyt potencjalnych
pracowników, przedsiębiorstwa często oferują
wynagrodzenie za staż lub praktykę zawodową,
że duże firmy często proponują wynagrodzenie
za staż niewiele mniejsze niż pensja etatowego
pracownika w tym przedsiębiorstwie.

Student przed wyborem
Wszyscy zgodnie przyznają, że staż ma służyć
zdobyciu konkretnych umiejętności i doświadczenia zarodowego, a nie zarobkowi. „Biuro
Karier PJWSTK otrzymuje miesięcznie ok. 150
ofert staży i pracy. W przypadku staży są to
częściej oferty bezpłatne. Zwracamy jednak
większą uwagę na to, co firmy oferują potencjalnym stażystom. Czy jest to staż umożliwiający zdobycie doświadczenia zawodowego
w dziedzinach korespondujących z naszymi
kierunkami kształcenia, czy dana firma przewiduje możliwość dalszego rozwoju w swoich

10

luty 2013

strukturach itp.” – mówi Barbara Nowacka,
kanclerz Polsko-Japońskiej Wyższej Szkoły
Technik Komputerowych. Wiadomo jednak,
że nie każdy może pozwolić sobie np. na bezpłatny staż po studiach, bo musi się utrzymać.
Jeśli student lub absolwent jest na utrzymaniu
rodziców, kolejne 3–6 miesięcy na stażu spędzone na nabywaniu wiedzy może nie sprawiać
mu większej różnicy. Jeśli jednak chodzi o osoby, które dbają same o swoje utrzymanie, staż
bezpłatny lub niskopłatny może być dużym
problemem.
Student staje więc przed z wyborem: zarobkować byle jak, ale się utrzymać, lub pozyskać
doświadczenie i poznać pracę w branży. „Mając
to na uwadze w ramach Projektu „Program
Rozwojowy Politechniki Warszawskiej”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej,
nasza uczelnia ułatwia najlepszym studentom
zdobycie praktycznej wiedzy i nabycie umiejętności poprzez dofinansowanie kilkumiesięcznych staży długoterminowych w przedsiębiorstwach lub instytucjach naukowych
w kraju i za granicą. Takie działanie pozwala na

Z ostatniego raportu Glassdoor wynika, że średnie wynagrodzenie stażysty w firmie Facebook
wynosi ponad 5 tys. USD miesięcznie. Stażyści
programiści mogą tam liczyć na zarobki w wysokości nawet 6,5 tys. USD miesięcznie. Na jeszcze
wyższe zarobki mogą liczyć stażyści w Google,
którzy na starcie dostają wynagrodzenie na poziomie 6,8 tys. USD. Pewnie to jeden z powodów,
dla którego firmy te lądują na pierwszych miejscach rankingów najlepszych miejsc pracy. Mimo
że kwoty te robią wrażenie na wkraczających na
rynek pracy studentów, nie można zapominać
o wysokich kosztach życia w Dolinie Krzemowej.
W rozmowach z nami polscy studenci, którzy
w ostatnich latach odbyli staże u gigantów takich
jak Google czy Facebook przyznają, że praktyki
w Stanach Zjednoczonych to dla studenta bardzo
dobre źródło dochodów, jednak na pierwszym
miejscu wymieniają szereg niematerialnych
korzyści z odbycia kilku miesięcznych praktyk
w USA. Łącznie z tym, że często kończą się one
ofertami stałej pracy. Wszyscy zgodnie podkreślają, że staże i praktyki to przede wszystkim
szansa na pozyskanie wiedzy i umiejętności,
poznanie branży i specyfiki danej firmy, możliwość uczestniczenia w specjalistycznych
szkoleniach. Dzięki nim można też uatrakcyjnić
swoje CV i uzyskać referencje od pracodawcy.
A co więcej, poznać własne preferencje co do
rodzaju wykonywanych zadań powierzanych
przez pracodawcę. Staż studencki to też szansa
na zdobycie cennych kontaktów zawodowych. 

SAS

Od stażysty
do consulting managera
O udziale w stażu studenckim, pierwszej pracy i ścieżce kariery w SAS Institute Polska opowiada
GRZEGORZ KŁAPKOWSKI, Consulting Manager, absolwent Akademii Młodych Talentów SAS.

Akademia Młodych Talentów SAS to program stażowy dla wybranych studentów IV i V roku lub
świeżych absolwentów szkół wyższych. Kandydaci, którzy chcą wziąć udział w szkoleniach, przechodzą przez kilkustopniowy proces rekrutacji. Podstawowe wymagania, które muszą spełniać,
to: wiedza informatyczna, statystyczna, matematyczna, znajomość nowoczesnych technologii,
umiejętności analityczne, znajomość języka angielskiego oraz umiejętność współpracy i komunikacji w grupie. Absolwenci AMT mogą otrzymać propozycję pracy w działach konsultingu
technologicznego i biznesowego, w Centrum Szkoleniowym lub Centrum Technologicznym SAS.
Stanowią zespół doskonale wyszkolonych, świetnie współpracujących konsultantów, którzy biorą
udział zarówno w projektach dla klientów, jak i w projektach wewnętrznych, prowadzą szkolenia,
pracują w Centrum Obsługi Klienta. Przechodzą kolejne etapy awansu zawodowego, obejmując
specjalistyczne stanowiska oraz pełniąc odpowiedzialne projektowe i menedżerskie funkcje.

jektu w dziale bankowości SAS Institute. Z racji moich zainteresowań rynkami kapitałowymi i ekonomią właśnie w tym dziale chciałem pracować. Brałem udział w projekcie dla jednego z największych banków polskich, w którym wdrażaliśmy aplikację
do zarządzania ryzykiem. Do dziś pracuję w dziale bankowości i zajmuję się wdrażaniem rozwiązań opartych na platformie SAS. Od czterech lat pracuję na stanowisku
Consulting Managera i kieruję projektami wdrożeń rozwiązań SAS w bankach.
Na którym roku studiów trafił Pan do Akademii Młodych Talentów SAS?
Studiowałem informatykę na Politechnice Śląskiej w Gliwicach. W kwietniu 2003 r.,
na ostatnim roku studiów, aplikowałem do Akademii Młodych Talentów w ﬁrmie SAS
Institute, potem dostałem propozycję zatrudnienia i do dziś pracuję w SAS.
Dlaczego zdecydował się Pan na ten program stażowy?
Koledzy ze studiów pracowali już w SAS Institute Polska i polecali pracę w tej ﬁrmie.
Zgłosiłem się do pierwszej edycji Akademii Młodych Talentów SAS, wiedząc, że daje
to duże szanse na zatrudnienie po ukończeniu stażu.
Co trzeba było zrobić, żeby się dostać na staż?
Najpierw miałem wstępną rozmowę rekrutacyjną, a następnie dostałem zestaw zadań do rozwiązania w domu. Wymagana była znajomość podstaw programowania
w SAS i innych języków, np. SQL czy C++. Po tym procesie rozpoczęły się szkolenia,
bo taką właśnie formę ma staż w SAS.
Jakiego rodzaju były to szkolenia? Czego się Pan nauczył?
Staż to trzymiesięczny cykl szkoleń. Bierze się udział w wykładach prowadzonych
przez doświadczonych pracowników ﬁrmy – konsultantów z wieloletnim doświadczeniem projektowym. Są zajęcia z przetwarzania danych w oprogramowaniu SAS,
ze struktur wielowymiarowych, architektury hurtowni danych, jest też pakiet szkoleń analitycznych – analizy statystyczne, data mining. Otrzymuje się potężną dawkę
praktycznej wiedzy i umiejętności, które później się przydają w projektach. To wiedza,
którą trudno zdobyć na studiach. Na szkoleniach prezentowane było podejście praktyczne. Można się więc zetknąć z rzeczywistymi problemami, z którymi muszą sobie
radzić konsultanci w codziennej pracy.
Jakie są jeszcze korzyści z takiego stażu?
To głównie zdobycie wiedzy i umiejętności. Jest też duża szansa, że znajdzie się później zatrudnienie w ﬁrmie. Z dziesięciu uczestników pierwszej edycji Akademii, w której brałem udział, do dziś w ﬁrmie pracuje siedem osób.
Jak wyglądała ścieżka Pana kariery po zakończeniu szkoleń?
Po zakończeniu szkoleń odbywa się jeszcze jedna rozmowa kwaliﬁkacyjna. Następnie,
uwzględniając zapotrzebowanie ﬁrmy i preferencje absolwentów stażu, wybierany
jest dział, w którym podejmuje się stałą pracę. Już pod koniec stażu traﬁłem do pro-

Jak widzi Pan swoją przyszłość w firmie SAS Inistitute?
Obecnie znajdujemy się w ciekawym momencie rozwoju systemów klasy Business
Intelligence. Dużo się mówi o tym, że świat wkracza w erę Big Data. Dla SAS, jako dostawcy technologii i usług Big Data Analytics, oznacza to duży potencjał do rozwoju.
Dla mnie to perspektywa wielu ciekawych projektów i pozostawania w ciągłym kontakcie z najnowszymi technologiami. Dla SAS najbliższe lata zapowiadają się ciekawie
i wygląda na to, że zapotrzebowanie na młode talenty będzie rosło.
Co Pana zdaniem wyróżnia SAS jako pracodawcę?
Na pewno atmosfera w ﬁrmie i partnerskie relacje między pracownikami. Wszyscy
pracują zespołowo i w każdej chwili można liczyć na wsparcie. Mam też poczucie, że
wysiłek i zaangażowanie są doceniane i adekwatnie wynagradzane. Mimo że ﬁrma
jest duża, nie ma się poczucia, że pracuje się w bezdusznej korporacji. Klimat pracy
jest naprawdę wyjątkowy, a pracujący w ﬁrmie ludzie są bardzo kompetentni i mają
dużą wiedzę.
Czy w firmie jest program mentoringu? Stażyści i młodzi pracownicy mogą liczyć na pomoc
opiekuna?
Mamy taki program i każdy nowo zatrudniony pracownik czy absolwent Akademii
Młodych Talentów dostaje osobistego mentora. On pomaga młodej osobie w problemach projektowych związanych z zadaniami i w poruszaniu się po różnego rodzaju
źródłach wiedzy dostępnych w ﬁrmowym intranecie oraz innych pracach administracyjnych.
Czy doradzałby Pan studentom informatyki i kierunków pokrewnych udział w takim
programie stażowym?
Powiem tak: jeśli szukasz ciekawej pracy, jesteś ambitny, pracowity, kreatywny, lubisz
wyzwania, to powinieneś spróbować swoich sił i aplikować do Akademii Młodych
Talentów. To nie będzie stracony czas.

USŁUGI
STAŻE ZAGRANICZNE

Staż dla najlepszych
Rozmowa z WOJCIECHEM ŚMIETANKĄ, studentem
Jednoczesnych Studiów Informatyczno-Matematycznych
na Uniwersytecie Warszawskim, który miał okazję brać
udział w praktykach w Google w Krakowie latem 2010 roku
oraz w Facebooku w Palo Alto latem 2011 roku,
a obecnie pracuje w Google Zürich w dziale map.
Jak Pan trafił na staż w Google i Facebooku? Brał Pan
udział w Google Code Jam czy może wysłał Pan po
prostu aplikację i miał możliwość pochwalenia się
wcześniejszymi osiągnięciami w konkursach programistycznych?
Do Google’a dostałem się na staż w 2010 r. z polecenia jednego ze starszych kolegów ze studiów, który
wówczas już tam pracował. W 2010 r. zakwalifikowałem się też do finału Google Code Jam, jednak
to już nie miało wpływu na rekrutację. Chciałem
jednak zaznaczyć, że droga polegająca na wysłaniu
aplikacji też jest dobra i wiele osób dostaje się w ten
sposób. Do Facebooka zostałem natomiast zrekrutowany podczas finałów TopCoder Open 2010 w Las
Vegas, których Facebook był sponsorem.
Czy ludzie, którzy trafiają do tych firm na staż, to
laureaci olimpiad i konkursów programowania indywidualnego i zespołowego? [Wojciech Śmietanka
wraz z Tomaszem Kulczyńskim i Jakubem Pachockim
zajął drugie miejsce w Mistrzostwach Świata
w Programowaniu Zespołowym w 2012 r.
– przyp. red.]. Czy miał Pan okazję poznać
innych stażystów? Kim byli?
Owszem, wielu pracowników Google’a to byli uczestnicy i laureaci zawodów programistycznych, ale
nie jest to jedyna grupa. Na staż dostaje się wielu
studentów, którzy może nie startują w konkursach
programistycznych, ale za to mają solidne wyniki na
studiach i odbyte inne praktyki. Można się też dostać do Google’a po zrobieniu doktoratu z informatyki czy matematyki lub po okresie pracy w innej firmie
o podobnym profilu.
Jak wygląda proces rekrutacyjny na staż w Google
i Facebooku? W Google podobno o przyjęciu decydują dwie do czterech rozmów telefonicznych
trwających ok. 45 minut każda – padają pytania
teoretyczne, praktyczne, wspólnie pracuje się
w udostępnionym online dokumencie i konkretne
sprawdza kompetencje przez osobę związaną na co
dzień z obszarem, do którego stażysta miałby trafić.
Ale też ponoć stażyści zobowiązują się nie opisywać
procesu rekrutacyjnego...
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Sprawdzane są przede wszystkim umiejętności logicznego myślenia i programowania, a także projektowania systemów IT. Jeżeli chodzi o zwykłe stanowiska programistyczne czy staż, dużo ważniejsze jest
ogólne obycie programistyczne niż specjalistyczne
umiejętności. Inaczej jest w przypadku stanowisk
bardziej specjalistycznych – zawsze jednak wymagania są wyszczególnione w ofercie.
Ponoć Google ma bardzo dobrze określone
obowiązki dla stażystów, których praca jest
konkretnym wkładem w jeden z Google’owych
produktów. Czym Pan się zajmował i jak
zorganizowana była Pana praca?
W Krakowie zostałem dołączony do zespołu programistów zajmujących się bazami danych. Efekty mojej
pracy zostały wypuszczone jako kod open source
w bibliotece supersonic, będącej biblioteką do obsługi kolumnowej bazy danych.
Jak określiłby Pan kulturę organizacyjną Google
i Facebooka? Sposób organizacji pracy, ducha firmy?
Mam wrażenie, że w Google’u jest dużo więcej
przetwarzania danych, a w Facebooku główny
wysiłek poświęcony jest pracy nad główną stroną
Facebooka, która ma na celu zwiększenie zadowolenia użytkowników.

Wielu pracowników Google’a
to byli uczestnicy i laureaci
zawodów programistycznych,
ale nie jest to jedyna grupa.
Na staż dostaje się wielu
studentów, którzy może nie
startują w konkursach programistycznych, ale za
to mają solidne wyniki
na studiach i odbyte
inne praktyki.
Co Pana zaskoczyło? Co pozostawiło w Panu najlepsze wspomnienia? Czego się Pan ważnego nauczył?
W Google’u najbardziej mnie zaskoczyła płaska
struktura firmy i bardzo przyjazne kontakty między młodszymi i starszymi inżynierami czy nawet
dyrektorami. W Facebooku zostaliśmy zaproszeni
jako stażyści na BBQ do ogrodu Marka Zuckerberga.
Przyjemnym dodatkiem w obu firmach było pełne,
bezpłatne wyżywienie. Nauczyłem się na pewno
sporo, jeżeli chodzi o programowanie, ale równie
ciekawe było zetknięcie z dwiema różnymi kulturami
organizacyjnymi.
Czy jako pracownik Google jest Pan traktowany
inaczej niż stażysta? Na czym polega ta różnica?
Wszyscy w Google traktowani są bardzo przyjaźnie,
niezależnie od tego, czy są pracownikami, czy stażystami. Różnica polega chyba tylko na tym, że stażystów nie angażuje się w długotrwałe projekty – staż
trwa tylko trzy miesiące.
Jakich rad udzieliłby Pan młodym ludziom,
którzy chcieliby dostać się na staż w jednej
z tych dwóch firm?
Iść na dobre studia informatyczne. W Polsce
jest sporo dobrych uczelni. Osobiście polecam
Uniwersytet Warszawski, ale bardzo dobre są też
Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Wrocławski,
krakowska Akademia Górniczo-Hutnicza,
Politechnika Poznańska, Politechnika Gdańska,
Politechnika Warszawska, Politechnika Wrocławska
i poznański Uniwersytet im. Adama Mickiewicza.
Polecam też start w konkursach algorytmicznych,
np. TopCoder i rozwiązywanie rosyjskich zadań,
bardzo polecam tu stronę acm.sgu.ru. Warto udawać
się na staże w polskich firmach, żeby nabrać trochę
obycia programistycznego.
Rozmawiała: Dorota Konowrocka

USŁUGI STUDIA DOKTORANCKIE

Informatyk z doktoratem
Rośnie liczba studentów, którzy decydują się na studia
doktoranckie. Większość po to, by pozostać na uczelni.
Część chce jednak później pracować w biznesie.
Monika Tomkiewicz

Praca na uczelni to nie
tylko duża swoboda w realizacji własnych projektów
związanych z zainteresowaniami. Zarówno regulacje
ministerialne, jak i liczne
stypendia i granty powodują, że na uczelni można
coraz więcej zarobić.
Gdy liczą się nie tylko pieniądze

Jak wynika z najnowszych badań Głównego
Urzędu Statystycznego, w roku akademickim
2011/2012 na studiach doktoranckich było
prawie 40,3 tys. studentów. To o 7,4% więcej
niż w poprzednim roku i o prawie 60% więcej
niż w latach 2000/2001. Choć dane te dotyczą
wszystkich kierunków studiów doktoranckich,
tendencja jest też widoczna w informatyce i kierunkach pokrewnych.

Stopień doktorski
zaczyna coś znaczyć
„Rzeczywiście obserwujemy niewielki wzrost
liczby chętnych na studia doktoranckie. Przede
wszystkim jednak widać, że obecność matematyki
na maturze spowodowała większą liczbę chętnych
do studiowania na politechnikach” – mówi prof. dr
hab. inż. Krzysztof Gniotek z Politechniki Łódzkiej.
Jego zdaniem większa liczba studentów studiów
doktoranckich jest związana z tym, że są one
naturalną kontynuacją studiów inżynierskich i magisterskich, oraz z tym, że jest większa swoboda
przemieszczania się ze studiów magisterskich na
jednym kierunku na studia doktoranckie o zupełnie innym profilu.
Zmienia się też podejście pracodawców, np.
w przemyśle. Stopień doktora zaczyna tam coś
znaczyć i jest wartościowy u potencjalnego pracownika. „Większość studentów, którzy decydują
się na studia doktoranckie, robi to, by pozostać

później na uczelni. Około 1/3 zamierza pracować
później w biznesie. Na Zachodzie i w Stanach
Zjednoczonych jest to powszechne, u nas dopiero
teraz się pojawia” – mówi prof. Krzysztof Gniotek.
I dodaje, że stopnie naukowe tracą na znaczeniu,
magistra mają już prawie wszyscy i stopień doktora
zaczyna być wyróżnikiem.

Lepiej postawić na doświadczenie
Zdaniem Magdaleny Nalazek-Migoń, prezesa
zarządu Trinity Recruitment Poland, przeglądając
życiorysy kandydatów w branży IT, nie widać wzrostu liczby osób ze stopniem doktorskim. Od lat
zdecydowanie większą popularnością cieszą się
studia MBA i one są dodatkowym atutem. „MBA
jest jednak bardziej powszechny w przypadku
kandydatów na stanowiska menedżerskie. Większą
korzyść z takich studiów odniosą osoby, które posiadają już wieloletnie doświadczenie zawodowe”
– mówi Magdalena Nalazek-Migoń.
I dodaje, że w przypadku młodych ludzi, którzy
dopiero od kilku lat są na rynku pracy, zdecydowanie
bardziej niż doktorat czy MBA dla pracodawców liczy
się dotychczasowe doświadczenie zawodowe
i osiągnięcia na danym stanowisku oraz pozytywne
nastawienie i determinacja w osiąganiu celów.
„Jeśli więc nie planuje się kariery na uczelni, lepiej
poświęcić czas na zdobycie cennego doświadczenia zawodowego i praktyki” – mówi prezes zarządu Trinity Recruitment Poland.

Prof. Krzysztof Gniotek z Politechniki Łódzkiej przyznaje jednak, że większość studentów decydujących
się na studia doktoranckie zamierza pracować
później na uczelni. Doktorat to bowiem możliwość
udziału w ciekawych projektach naukowych. Jakub
Michoński, doktorant w Instytucie Mikromechaniki
i Fotoniki Politechniki Warszawskiej, jest członkiem
grupy OGX|OPTOGRAPHX, w której pracuje m.in. nad
systemem trójwymiarowego pomiaru wad postawy.
Jakub skończył inżynierię fotoniczną, na czwartym roku studiów zaczął współpracę ze swoim promotorem i obecnym szefem. Już jako student przyłączył się do grupy badawczej OGX, do której należy do dziś. Zrobił tam pracę magisterską, teraz robi
tam doktorat, ale jednocześnie jest to jego praca.
Nie jest to praca czysto naukowa, ponieważ łączy
się z praktycznymi wdrożeniami. Grupa współpracuje m.in. z Muzeum w Wilanowie, z Warszawskim
Uniwersytetem Medycznym, z Telewizją Polską
i Akademią Sztuk Pięknych, gdzie wdraża technologie w praktyce. Jakub przyznaje, że dużą zaletą
pracy na uczelni jest swoboda. „Jesteśmy zachęcani, żeby realizować własne pomysły, projekty. Jeśli
tylko wiemy, co chcemy robić, to mamy taką możliwość i wsparcie” – mówi Jakub Michoński.


Większe pieniądze
na uczelni
Praca na uczelni to nie tylko duża swoboda
w realizacji własnych projektów związanych
z zainteresowaniami. Zarówno regulacje
ministerialne, jak i liczne stypendia i granty
powodują, że na uczelni można coraz
więcej zarobić. Zgodnie z rozporządzeniem
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w
2015 r. stawki wynagrodzenia pracowników
naukowych mają być o 30% wyższe w
stosunku do roku 2012.
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USŁUGI
SZKOLENIA I CERTYFIKATY

Student z certyﬁkatem
Od świeżo upieczonych magistrów i inżynierów coraz
częściej oczekuje się popartej dokumentami wiedzy
na temat nowoczesnych rozwiązań i technologii.
Na szczęście, w procesy kształcenia młodych kadr
coraz częściej angażują się dostawcy technologii.
PIOTR WASZCZUK

Często już od osób dopiero wkraczających na
rynek pracy oczekuje się przynajmniej podstawowej znajomości nowoczesnych narzędzi informatycznych, popularnych technologii czy rozwiązań
sieciowych. Takie rozwiązania i technologie trudno
jest poznać samodzielnie. Wiele uczelni współpracuje jednak z dostawcami technologii IT, którzy
organizują dla studentów szkolenia i kursy. Udział
w nich może ułatwić planowanie kariery w branży
IT, a zdobyte certyfikaty uatrakcyjnić CV.

Szkolenia, certyfikaty,
szanse zawodowe
Organizowane w ramach studiów i we współpracy z czołowymi dostawcami szkolenia są często
punktem wyjścia do profesjonalnych szkoleń. Tak
jest m.in. w przypadku firmy Cisco. „Najbardziej
znanym programem certyfikacji IT firmy Cisco
jest Cisco Networking Academy. Celem programu skierowanego do studentów i uczniów szkół
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średnich jest pomoc młodym ludziom w zdobyciu wykształcenia w zakresie ICT, podniesienie
kwalifikacji zawodowych oraz zwiększenie szans
zatrudnienia” – mówi Anna Czacharowska
-Rybkowska, koordynator programu w Polsce.
Według niej uczestnictwo w programie Cisco
Networking Academy umożliwia uczestnikom
zdobycie wiedzy teoretycznej i praktycznych
umiejętności dotyczących projektowania, tworzenia, zabezpieczania sieci komputerowych
oraz zarządzania nimi.
Absolwenci kursu otrzymują 50% zniżki na
dostępny odpłatnie egzamin certyfikacyjny.
Program stanowi też wstępne przygotowanie do
komercyjnych ścieżek certyfikacji Cisco. „Kursanci
najczęściej wybierają certyfikat CCNA. Stanowi on
potwierdzenie kompetencji specjalisty sieciowego
Cisco Certified Network Associate i jest często wymaganym elementem w procesach rekrutacji”
– dodaje Anna Czacharowska-Rybkowska.

W kształcenie młodych specjalistów angażuje
się też firma Oracle. Prowadzone na kilkudziesięciu uczelniach zajęcia dotyczą m.in. baz danych,
oprogramowania warstwy pośredniej, tworzenia
oprogramowania, a także aplikacji biznesowych
i rozwiązań analitycznych. „Współpraca Oracle
z uczelniami odbywa się w ramach uruchomionego
w 1997 r. programu Oracle Academy. Instytucje
uczestniczące w programie, w zamian za symboliczny roczny abonament, otrzymują licencje na
edukacyjne wykorzystanie naszych produktów”
– mówi Barbara Czarnecka, Corporate Citizenship
& Education Programs Manager w Oracle Polska.
Jednocześnie pracownikom i studentom uczestniczącym w programie wydziałów przysługują
zniżki na wybrane egzaminy certyfikacyjne i materiały szkoleniowe oferowane w ramach programu
Oracle University. „Wśród absolwentów uczelni
uczestniczących w programie Oracle Academy

Od przyszłych pracowników
coraz częściej oczekuje się
też doświadczenia, o które
niełatwo nie tylko podczas
zajęć i warsztatów, ale nawet
stażów i praktyk studenckich. Rynek oczekuje praktyki możliwej do pozyskania
tylko w drodze faktycznego
udziału w projektach IT.

największym zainteresowaniem cieszą się certyfikacje z obszaru języka Java. To zasługa ogromnej
popularności oprogramowania opartego na tej
technologii. W ofercie studiów niektórych uczelni
pojawiły się przedmioty obejmujące programowanie w Javie, z uwzględnieniem certyfikacji jako
jednego z warunków zaliczenia przedmiotu!” – dodaje Marcin Jahn, konsultant sprzedaży w dziale
Oracle University.
Z kolei w ramach programu szkoleniowego IBM
uczelnie mogą kształcić studentów m.in. w zastosowaniach związanych z rozwiązaniami linii
Rational, WebSphere, Tivoli, Lotus, a także narzędzi analitycznych IBM Business Analytics i środowiska bazodanowego DB2. Większość technologii
jest dostępna dla uczelni bez dodatkowych opłat.
Organizowany przez Big Blue program akademicki
ma na celu promocję rozwiązań IBM w ramach
technicznych i biznesowych kierunków studiów realizowanych przez poszczególne uczelnie. „Zależy
nam na tym aby przyszli absolwenci uczelni mieli
nie tylko najnowszą wiedzę ogólną, która pomoże
im znaleźć ciekawą pracę, ale również posiadali
umiejętności związane z najnowszymi technologiami IT, jakie na rynku oferuje IBM” – podkreśla
Jarosław Jackowiak, koordynator Inicjatywy

Akademickiej IBM. Specyficzne kursy – przydatne
potem w zastosowaniach biznesowych – prowadzone są też w kontekście zarządzania informacją

Praktyka na poważnie
Od młodych ludzi coraz częściej oczekuje się też
doświadczenia, o które niełatwo nie tylko podczas
zajęć i warsztatów, ale nawet stażów i praktyk
studenckich. Rynek oczekuje praktyki możliwej
do pozyskania tylko w drodze faktycznego udziału
w projektach IT. Nie dziwi więc, że w przygotowanie kursów i zajęć dla studentów coraz częściej
angażują się też firmy szkoleniowe.
„Znając aktualne uwarunkowania na rynku
pracy specjalistów IT oraz problemy z wykształconymi teoretycznie, ale nie posiadającymi przygotowania do praktycznej pracy absolwentami
uczelni, opracowaliśmy pilotażowy program szkoleniowy Enter. Jego celem było przygotowanie absolwentów do pracy w realnych warunkach biznesowych” – mówi Magdalena Konieczna-Wrzesień,
dyrektor Pionu Edukacji w Altkom Akademia.
Uczestnicy kursu mieli możliwość zdobywania
doświadczenia podczas realizacji projektu budowy systemu informatycznego dla konkretnej
firmy, opierając się na faktycznych wymaganiach

biznesowych. Dodatkowo program szkoleniowy
był skonstruowany tak, aby pozwalał na zdobycie
umiejętności „miękkich” potrzebnych w realizacji
prac projektowych. Najlepsi kursanci mogli liczyć
na zatrudnienie m.in. w firmie Altkom.
Z kolei firma szkoleniowa CTPartners prowadzi
zajęcia dla studentów pięciu uczelni wyższych.
„Mamy świadomość potrzeby ułatwiania studentom i absolwentom zdobywania wiedzy popartego
możliwością uzyskania międzynarodowej certyfikacji. To istotne zwłaszcza na początku kariery
zawodowej. Od kilku lat przygotowujemy programy
i w ramach studiów podyplomowych prowadzimy
zajęcia z obszaru zarządzania projektami oraz rozwiązań klasy Business Intelligence” – zapewnia
Daria Grzegorska, wiceprezes firmy CTPartners.
Według niej osoby młode najczęściej wybierają
szkolenia, które z jednej strony wprowadzają
ich do świata dobrych praktyk w zarządzaniu IT,
a z drugiej strony stanowią przepustkę do zdobycia
stosownego certyfikatu. „Taki dokument staje się
istotnym akcentem w życiorysie, a często rekompensuje braki w doświadczeniu i ułatwia start zawodowy” – dodaje Daria Grzegorska. CTPartners oferuje
studentom atrakcyjne warunki uczestniczenia
w szkoleniach i ścieżkach egzaminacyjnych.
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NIE TŁUMACZ, GDZIE PRACUJESZ. WYBIERZ PZU.

Młodość na start
PZU to ﬁrma, która zatrudnia ludzi w różnym wieku i bez względu na wiek. Jak w każdej dużej organizacji stały dopływ
„młodej krwi” jest niezwykle istotny. O tym, dlaczego wybrali pracę w tej korporacji i jak ona wygląda, rozmawiamy
z trojgiem młodych PZU-owców…
Dlaczego wybraliście właśnie
ofertę PZU?

Anna Marcinkowska
W trakcie półrocznego stażu zaznajomiłam się z systemami
wykorzystywanymi w ﬁrmie. Brałam udział w testach nowych
systemów wdrażanych w PZU. Na co dzień byłam odpowiedzialna za wsparcie użytkowników korzystających z rozwiązań IT. Staż
dał mi możliwość zapoznania się z różnymi obszarami IT w PZU,
sprawdzenia swoich umiejętności i predyspozycji.

Patryk Stankiewicz
Do PZU przyszedłem na staż; to była moja pierwsza poważna
praca. Oczywiście, jak przed każdym„pierwszym razem” był
stres i wątpliwości. Mimo wszystko ludzie i atmosfera, których
doświadczyłem pierwszego dnia, sprawiły, że to wszystko
odeszło w niepamięć. Ludzie są bardzo przyjacielscy, a atmosfera
jest miła i koleżeńska.

Anna Marcinkowska: Aplikując, kierowałam się chęcią uzupełnienia wiedzy
zdobytej na studiach. PZU to solidna
ﬁrma, z wieloletnią tradycją i doświadczeniem na rynku. Nowy wizerunek ﬁrmy
stawia na ciągły, dynamiczny rozwój oraz
wprowadzanie najnowszych technologii.
To doskonałe miejsce dla młodych, ambitnych, otwartych umysłów. Pracownicy
chętnie dzielą się swoją wiedzą, a staż pozwala rozwinąć umiejętności praktyczne.
Poza tym PZU oferuje dużą różnorodność
obszarów staży i praktyk, w samym IT miałam do wyboru cztery różne dziedziny.
Patryk Stankiewicz: PZU jest jedną
z najbardziej znanych ﬁrm w Polsce. Dla
mnie praca tutaj to przede wszystkim
prestiż. Mam możliwość spotkania się
i poradzenia sobie z niecodziennymi
problemami. Tylko w tak dużych ﬁrmach
można doświadczyć zdarzeń, które
w mniejszych strukturach mogą nawet
nie wystąpić. To duży atut dla ludzi,
którzy chcą zdobywać wiedzę i uczyć się
od najlepszych.
Grzegorz Waleń: Zanim przyszedłem do
pracy w PZU, słyszałem, że formuje się tu
nowy zespól do pracy przy największym
w tej części Europy projekcie (zmiana
systemu polisowego w PZU) o nazwie
Everest. To mnie zachęciło. To praca przy
tak dużym wyzwaniu i możliwość nauki
nowych rozwiązań. Przy wyborze kierowałem się również dobrą opinią ﬁrmy na rynku, gwarantującą korzystnie prezentujące
się CV. PZU to także dobry pracodawca,
który oferuje atrakcyjne wynagrodzenie,
umowę o pracę i pakiet socjalny – po
prostu dbający o pracownika.
Jaką według Ciebie przewagę ma
IT w PZU jako pracodawca nad
innymi firmami z tej branży?

Grzegorz Waleń
Pracę w PZU zacząłem w zeszłym roku w zespole pracującym nad
projektem Everest.

P.S.: Firma jest na rynku od lat. To przede
wszystkim doświadczenie. Myślę, że to
najważniejszy atrybut PZU. Tutaj bijemy
na głowę inne ﬁrmy. Stawiamy czoła
wyzwaniom, których inni unikają, albo
z racji swojego doświadczenia jeszcze się
z nimi nie spotkali.

A.M.: PZU jest na etapie wprowadzania zmian i podąża za nowoczesnymi
technologiami. Jest otwarty na nowe koncepcje i inicjatywy pracowników.
Pion IT ma na najbliższe dwa lata wiele zaplanowanych celów. Realizowanie
ich oznacza udział w ciekawych projektach. Pracownicy uczestniczą w szkoleniach i kursach, co pozwala doskonalić swoje umiejętności.
G.W.: To najbardziej rozpoznawalna marka w branży ﬁrm ubezpieczeniowych
w Polsce. Pierwsza zdecydowała się na tak duży projekt, jakim jest całkowita
zmiana systemu polisowego, co świadczy o tym, że nie tylko jest bardzo
duża, ale i innowacyjna.
Czym obecnie się zajmujecie?
A.M.: Po zakończeniu stażu rozpoczęłam pracę w Zespole Utrzymania
Aplikacji na stanowisku administratora aplikacji. Zajmuję się obszarem Active
Directory i ILM (Information Lifecycle Management) w zakresie przydzielonych systemów oraz rozwiązywaniem bieżących problemów.
P.S.: Obecnie zajmuję stanowisko Specjalisty Administratora Systemu Filenet.
Jestem jedną z osób odpowiadających za utrzymanie systemów PZU, również tych dotyczących klientów ﬁrmy. Na pewno nie można się tutaj nudzić,
a każdy kolejny problem nie jest rozwiązywalny schematem.
G.W.: Pracuję przy projekcie Everest w Zespole Integracji.
Co doradzilibyście innym studentom lub absolwentom, którzy
chcieliby nawiązać współpracę z PZU?
A.M.: Zachęcam do podjęcia pracy w formie stażu, ponieważ jest to
doskonała możliwość zapoznania się ze strukturą firmy. W ciągu pół
roku można poznać, jak wygląda praca na różnych stanowiskach. Przed
rozmową rekrutacyjną warto przygotować sobie ewentualne pytania na
temat firmy i warunków pracy, postarać się ocenić swoje umiejętności
i doświadczenie w branży IT. To pomoże wybrać obszar stażu. Pamiętajcie, że staż daje możliwość rozwoju w kierunku, który chcemy obrać,
nawet jeśli nie mamy w niej doświadczenia. Stażyści, którzy wykazują się
zaangażowaniem i inicjatywą, mogą spodziewać się propozycji stałego
zatrudnienia.
P.S.: Najważniejsze to się odważyć – zapytać, przymierzyć, podjąć próbę.
Uczymy się od ludzi pracujących od lat, służą nam pomocą w każdym problemie i potraﬁą przekazać swoją cenną wiedzę. W waszych rękach jest tylko
to, czy będziecie chcieli wykorzystać możliwości, jakie daje wam PZU, czy
poprzestaniecie na teorii, jakiej nauczyły was studia.
G.W.: Powiem krótko: trzeba przyjść na rozmowę kwaliﬁkacyjną i spróbować
swoich sił. Tyle i aż tyle :)

pzu.pl/kariera

Nie tłumacz,
gdzie pracujesz
Wybierz PZU

pzu.pl

PROFIL STAŻYSTY

ILU STAŻYSTÓW PRZYJMUJĄ ROCZNIE FIRMY?
(W PROC.)
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JAKIEJ WIELKOŚCI FIRMY ZATRUDNIAJĄ
STAŻYSTÓW I PRAKTYKANTÓW
(W PROC.)
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STAŻE PŁATNE CZY BEZPŁATNE?

Ponad połowa ﬁrm oferuje
studentom płatne praktyki
i staże

ILE MOŻNA ZAROBIĆ NA STAŻU

1564 zł

Średnie wynagrodzenie minimalne

2401 zł

Średnie wynagrodzenie maksymalne

67,5%

300 zł

Najniższe wynagrodzenie

5040 zł

Najwyższe wynagrodzenie

1750

zł
Przeciętne wynagrodzenie
Źródło: badanie przeprowadzone przez Computerworld
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STRUKTURA MAKSYMALNYCH WYNAGRODZEŃ
OFEROWANYCH PRZEZ FIRMY
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STAŻY I PRAKTYK?
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RYNEK
USŁUGI PRACY

6

rad dzięki, którym
znajdziesz pierwszą pracę
Rynek jest po waszej stronie – administratorzy
i programiści nieodmiennie są i będą poszukiwani,
o ile znają angielski i potrafią bezproblemowo
pracować w zespole. Podpowiadamy, jak znaleźć
pierwszego pracodawcę.
DOROTA KONOWROCKA
Nie będziemy w tym tekście pisać o dniach pracy organizowanych przez uczelniane biura kariery ani o stażach w firmach informatycznych,
które mogą być pierwszym krokiem do stałej
pracy. Nie podpowiemy, jak napisać CV ani jak
dobrze wypaść podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Postaramy się za to zwrócić Wam uwagę
na inne, zapewne nieco mniej bezpośrednie
i z pewnością mniej formalne możliwości zdobycia pracy. Prawda jest taka, że najciekawsze
propozycje często w ogóle nie pojawiają się
w ofertach, zwłaszcza w branży informatycznej,
lecz wyłącznie w sieci znajomych pracowników,
których szef poprosił, by kogoś polecili.

n

Znajomości

Na studiach zawieranie znajomości
jest równie ważne jak pogłębianie wiedzy
i poszerzanie horyzontów. Z ciekawymi, aktywnymi ludźmi, których poznasz w trakcie
studiów, będziesz się później prawdopodobnie
wielokrotnie stykał w czasie wieloletniej pracy
zawodowej. Im więcej wartościowych kolegów
i koleżanek, tym większa szansa, że któryś
z nich cię wciągnie do wspólnego projektu czy
poleci szefowi szukającemu nowych pracowników. Znajomości są ważne, zwłaszcza na początkowym etapie wchodzenia na rynek pracy.
Co ciekawe, osoby, które cię polecą pracodawcy, nie będą prawdopodobnie osobami z kręgu
najbliższych znajomych, lecz osobami z drugiego kręgu: znacie się, wiecie co nieco o sobie,
lubicie, ale nie jest to znajomość na tyle bliska,
by ewentualne polecenie okazało się krępujące
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i zobowiązujące. Jeśli chcesz mieć znajomych,
a nie masz talentów towarzyskich i nie czujesz
się rewelacyjnie na zakrapianych imprezach,
zacznij uprawiać sport, najlepiej w grupie.
W tym celu zapisz się do uczelnianego klubu
wysokogórskiego, narciarskiego lub kajakowego albo zorganizuj znajomych na wspólne
wakacje na rowerach.
Jeśli sport też ci nie odpowiada, zajmij się
współorganizacją akcji społecznych: zbieraj
podpisy pod protestem w sprawie wycinki
drzew lub wprowadzenia ACTA, zaproś ciekawą
postać na gościnny wykład na uczelnię, uruchom na uczelni dyskusyjny klub filmowy SF,
zorganizuj kurs programowania dla uczniów
gimnazjum. Jeśli nadal nie wiesz, od czego zacząć, zapisz się do zrzeszenia studentów i kół
naukowych, może po prostu podczepisz się do
jakichś toczących się już projektów. Facebook
i komunikacja przez fora oraz czaty to za mało.
Wyjdź z domu i zrób coś razem z innymi i dla
innych. Poznasz ludzi, zrobisz coś ciekawego
i kto wie, może to właśnie kolega kajakarz pewnego dnia ułatwi ci wejście na rynek pracy?

o

Olimpiady i konkursy

W międzynarodowych zawodach programistycznych warto brać udział z kilku
względów. W tych organizowanych przez
wielkie firmy informatyczne nagrodą jest
często staż, który z kolei może prowadzić do
stałego zatrudnienia. Na finalistów konkursów
międzyuczelnianych mogą czekać ciekawe
propozycje pracy naukowej na uczelni, ale też

propozycje firm zagranicznych. Oczywiście,
nie wszyscy zdołają dotrzeć do finału, ale
Polacy w tego rodzaju zmaganiach radzą sobie
naprawdę nieźle. W doskonale rozpoznawanym
konkursie firmy Microsoft, Imagine Cup, Polacy
znaleźli się w 2011 r. w ścisłej czołówce aż
w trzech konkurencjach, co pozycjonuje Polskę
w światowej czołówce. Wszystkie trzy drużyny
pochodziły z Poznania.
Polacy doskonale spisali się również w konkursie firmy Intel. W zawodach Intel Challenge
Europe 2011 drużyna z Polski była jedną
z trzech nagrodzonych drużyn europejskich,
obok drużyny duńskiej i izraelskiej. Polacy
należą do czołówki zawodników biorących
udział w konkursach programistycznych
organizowanych przez amerykańską firmę
TopCoder. Największe sukcesy odniósł Tomasz
Czajka, który wygrał zawody TopCoder Open
w latach 2003, 2004 i 2008 oraz TopCoder
Collegiate Challenge w 2004 r. Najwięcej laureatów pochodzi z Uniwersytetu Warszawskiego,
Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytetu
Wrocławskiego. Polacy zajmują również bardzo
wysokie lokaty w Akademickich Mistrzostwach
Świata w Programowaniu Zespołowym (ang.
ACM International Collegiate Programming
Contest, ICPC). Polskie drużyny wygrały zawody dwukrotnie w ciągu ostatnich dziesięciu
lat, w 2003 i 2007 r., w obu przypadkach zwycięska drużyna wywodziła się z Uniwersytetu
Warszawskiego. Innymi słowy, szlaki zostały
przetarte i warto próbować własnych sił.
Nawet jeśli nie uda się Wam dojść do finału, dużo się nauczycie i poznacie nowych
ludzi, a kto wie, jak te znajomości zaprocentują w przyszłości? Jeśli nie realizujecie się
w programowaniu, możecie spróbować sił
w konkursach takich jak Mozilla Firefox Flicks,
którego uczestnicy przedstawiają w tym roku
w 60-sekundowym filmie korzyści płynące
z technologii mobilnych, kierując swój przekaz
do zwykłych ludzi, może nawet tych, którzy nie
korzystają jeszcze z internetu. Konkurs trwa od
13 lutego do 31 lipca 2013 r. Na dobry początek jak znalazł, a ewentualna propozycja pracy
dla Mozilla Foundation też z pewnością byłaby
nie do pogardzenia.

p

Znajdź mentora

Znajdź sobie starszego mentora, który
w ciebie uwierzy i zobaczy w tobie młodego
zdolnego, któremu warto podać pomocną
dłoń. Może kolegę ze starszych lat? Może jednego z wykładowców? Może znajomego ojca
albo opiekuna koła naukowego z ramienia

Microsoftu albo IBM? Może pracownika firmy
informatycznej, który w ramach realizowanego
wspólnie z uczelnią programu prowadzi niektóre wykłady? Ludzie starsi od ciebie o kilka
lub kilkanaście lat mają już sieć zawodowych
kontaktów, a ich koledzy często już nie szukają pracy, lecz zatrudniają młodszych. Bądź
zainteresowany, pomocny, zaangażowany, daj
się poznać z najlepszej strony. Wiele karier
rozwinęło się dzięki początkowej wierze i pomocy kogoś bardziej doświadczonego, na kim
entuzjazm młodej osoby zrobił dobre wrażenie.
Daj sobie pomóc.

q

Praca w projektach
non profit

Nawet jeśli nie masz duszy społecznika, potraktuj to jako inwestycję w przyszłość. Poszukaj sobie jakiegoś projektu realizowanego pro publico
bono i potraktuj go jako okazję do zdobycia
doświadczenia w pracy nad przedsięwzięciami
zespołowymi i poznania nowych ludzi. Nawet
jeśli do niczego nie masz przekonania, zaczep
się gdziekolwiek do czegokolwiek, zwłaszcza
jeśli nie plasujesz się w czołówce studentów, nie
masz bardzo wyraźnie określonych zainteresowań i specjalizacji i nie czeka na ciebie na razie
żadna lepsza oferta. Organizacje użyteczności
publicznej miewają opinię niezbyt dobrze zarządzanych, ale zawsze masz szansę nauczyć
się czegoś ciekawego i… zgadłeś: poznać ciekawych ludzi, którzy być może lada moment wpadną na lepszy pomysł.
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Postaw na zainteresowania

Ciekawe firmy informatyczne i centra
badawczo-rozwojowe chcą zatrudniać ludzi nie
tylko kompetentnych, ale też niebanalnych.
Zakładając, że znajomość podstaw teoretycznych i praktycznych informatyki oraz głębsza
znajomość wybranych technologii to warunek konieczny myślenia o pracy zawodowej,
zwiększ swoje szanse na ciekawą pracę, stając
się ciekawym człowiekiem. Zastanów się, co
czytasz, czego słuchasz, gdzie bywasz, gdzie
chcesz pojechać, w czym jesteś kompetentny,
w czym się realizujesz, co sprawia ci przyjemność, a potem spróbuj nieco podnieść poprzeczkę. Najciekawsze projekty rodzą się na
styku różnych dziedzin i firmy informatyczne to
wiedzą, dlatego chętnie nadstawiają uszu na
niebanalne zainteresowania (o ile oczywiście
są to firmy, które coś tworzą – w firmach nastawionych na sprzedaż rozwiązań opracowywanych gdzie indziej w centrum zainteresowania
znajduje się efektywność sprzedaży i zaintere-

Ciekawe ﬁrmy informatyczne i centra badawczo-rozwojowe chcą zatrudniać ludzi nie tylko kompetentnych, ale też niebanalnych. Zakładając, że
znajomość podstaw teoretycznych i praktycznych
informatyki oraz głębsza
znajomość wybranych
technologii to warunek konieczny myślenia o pracy
zawodowej, zwiększ swoje
szanse na ciekawą pracę,
stając się ciekawym
człowiekiem.
sowania zostaną zapewne uznane za fanaberię
nie rokującą przełożenia na wynik finansowy).
Nie chodzi o to, by na gwałt szukać sobie pasji,
ale o to, by nie rezygnować z życia poza studiami czy poza pracą, wyznając fałszywy dogmat,
że praca powinna być wszystkim.

s

Wyprostuj się

Jeśli jesteś wybitnym laureatem międzynarodowych konkursów lub prężnym przedsiębiorcą, który nie tylko nie szuka pracy, ale
jeszcze daje ją kolegom i koleżankom, możesz
zapewne pozwolić sobie na abnegację i ekscentryczność, taki jest w końcu przywilej wyróżniających się jednostek. Jeśli jednak bliżej ci mocnego środka, weź sobie do serca zasadę, że jak
cię widzą, tak cię piszą. Wyprostuj się, pójdź
do fryzjera, poproś dziewczynę, koleżankę
albo dobrze ubranego kolegę, żeby ci doradzili,
w czym wyglądasz dobrze. Patrz rozmówcy
w oczy, mów wyraźnie, uśmiechnij się. Nie tylko w czasie rozmowy rekrutacyjnej – także na
co dzień. Osoby odpowiedzialne za rekrutację
mówią często, że brakuje im nie tyle ludzi dysponujących znajomością rozmaitych technologii, ile osób z obyciem, umiejących się znaleźć
w zespole i w międzynarodowym środowisku,
godnych zaufania i dotrzymujących słowa.
Niech twój wygląd składa obietnicę, że dobrze
się z tobą pracuje. Nawet nie podejrzewasz, ile
to może zmienić.
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PRACODAWCY
USŁUGI

Praktykuj i pracuj
u najlepszych
Wybierając firmy, do których aplikuje się na praktyki
lub pierwszą pracę, warto przejrzeć rankingi
najlepszych pracodawców.
MONIKA TOMKIEWICZ

Rankingi przygotowywane są przez różne firmy
i biorą pod uwagę opinie pracowników firm lub
ich postrzeganie przez osoby wchodzące na rynek
pracy. Pokazują one, w których firmach pracownicy mają szanse na rozwój zawodowy, jaka jest
atmosfera pracy, jaki stosunek do firm mają
pracownicy, jak oceniają wynagrodzenie i inne
świadczenia.
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Facebook na podium rankingu Glassdoor
W opublikowanym pod koniec 2012 r. raporcie 50 najlepszych pracodawców króluje Facebook. Ranking
Glassdoore sporządzono na podstawie opinii 500 tys. pracowników, którzy oceniali firmy pod kątem
możliwości rozwoju zawodowego, wynagrodzenia i świadczeń, poziomu kultury panującej w firmie itp.
Na drugim miejscu rankingu znalazła się firma McKinsey & Company, a na trzecim Riverbed Technology.
Pierwsza dziesiątka Rankingu 50 najlepszych pracodawców Glassdoore:

W rankingu IT rządzi Google

AudIT: pracodawcy z największą liczbą entuzjastów

Na podstawie trzeciej edycji badania przeprowadzonego przez firmę Antal
International pod patronatem Business Centre Club powstał ranking najbardziej pożądanych pracodawców dla specjalistów i menedżerów w branży IT oraz telekomunikacja. Na podium znaleźli się Google, IBM i Microsoft.
Na kolejnych miejscach uplasowały się Samsung Electronics, Oracle,
Hewlett-Packard, Dell i Sabre. Podium rankingu najbardziej pożądanych
pracodawców dla specjalistów i menedżerów w branży IT oraz telekomunikacja Antal International:

W pierwszej edycji badania Computerworld „AudIT – najlepsze miejsce
pracy IT w Polsce 2012”, przeprowadzonym przy współpracy z TNS
Polska i Uglik Reaserch&Consulting, wyłoniliśmy trzy firmy, które
otrzymały tytuł „Najlepszego miejsca pracy IT w Polsce”. Zostały
nimi: Capgemini Polska, Sii oraz UPC Polska. Badanie pokazało, że
w tych firmach pracuje bardzo wielu entuzjastów, którzy mogą motywować innych do działania, pracownicy wysoko cenią wizerunek
swoich pracodawców, warunki pracy i współpracę wewnątrz działów.
Kolejność alfabetyczna:

10,000 IT professionals globally —
combining state of the art IT tools
and powerful, in-house technology.
Credit Suisse offers Private Banking & Wealth Management, and Investment Banking
RTQFWEVUCPFUGTXKEGUCTQWPFVJGYQTNF9GGORNQ[OQTGVJCPRGQRNGCVQWTQHƟEGU
in our Wroclaw Center of Excellence, and are expanding our presence.

Why Work in IT at Credit Suisse?
We offer a variety of exciting internships and career opportunities for students and professionals
who are looking for a career in IT. We offer a wide range of IT roles, from complex programming,
to risk management to systems architecture. When you join us, you will receive world-class
VTCKPKPICPFUWRRQTVCUYGNNCUEQORGVKVKXGEQORGPUCVKQPCPFDGPGƟVU

Apply Now
Visit our website www.credit-suisse.com/wroclawcareers to read about our current vacancies,
and apply for jobs by attaching your CV in English.

credit-suisse.com/wroclawcareers

Name, Position, Department, Country

%TGFKV5WKUUGKUCPGSWCNQRRQTVWPKV[GORNQ[GT %4'&+657+55')4172#)CPFQTKVUCHƟNKCVGU#NNTKIJVUTGUGTXGF
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BIURA
USŁUGIKARIER

Pomoc dla świadomych
studentów
Uczelniane biura karier mają nie tylko oferty praktyk
i staży studenckich. Prowadzą także wiele działań,
nastawionych na pomoc studentom. Studentom,
którzy wiedzą, że warto budować swoją karierę.
MONIKA TOMKIEWICZ

Biura karier pełnią funkcje platformy komunikacyjnej
pomiędzy studentami, absolwentami a potencjalnymi
pracodawcami. Okazuje się, że w ich ofercie można
znaleźć bardzo wiele ciekawych inicjatyw i działań,
które mogą pomóc studentom w znalezieniu stażu,
pracy, rozwinięciu potrzebnych kompetencji itp.

Jak napisać CV i przygotować się
do rekrutacji
Barbara Nowacka, kanclerz Polsko-Japońskiej
Wyższej Szkoły Technik Komputerowych, mówi,
że do głównych zadań Biura Karier PJWSTK należy
pomaganie studentom i absolwentom w budowa-

niu kariery zawodowej oraz ułatwianie znalezienia
zatrudnienia odpowiadającego ich kwalifikacjom i
aspiracjom. W ramach Biura Karier studenci korzystają także z doradcy zawodowego, który pomaga
im planować przebieg kariery zawodowej. W niektórych biurach psychologowie i doradcy zawodowi
przeprowadzają chętnym studentom testy psychozawodowe, takie same, jakie stosowane są przy rekrutacji, a doradcy zawodowi pomagają napisać CV, list
motywacyjny, tłumaczą, czego można spodziewać
się na sesjach Assesstment Center. „W naszym
składzie posiadamy trzech certyfikowanych coachów
ICC i oferujemy sesje coachingu. Organizujemy także

liczne szkolenia z umiejętności 'miękkich', metod
poruszania się po rynku pracy, jak również szkolenia
technologiczne prowadzone przez pracodawców.
Na przykład ostatnio organizowaliśmy szkolenie
‘Network Sorcerer Went Wild’ i ‘Help Desk Aid
Is Not Aiding’ prowadzone przez firmę Nokia”
– podaje przykład Grzegorz Kierner, kierownik
Biura Karier Politechniki Łódzkiej.
I dodaje, że ciekawą inicjatywą biura, która odnosi się do kierunków informatycznych, jest Łódzki
Test Informatyków. Uczelnia organizuje go wspólnie
z kilkoma dużymi firmami informatycznymi, takimi
jak: Accenture Services, Comarch czy Ericpol. Jest to

FAQ – z jakimi problemami najczęściej przychodzą studenci
do uczelnianych biur karier?
pomoc w wypełnianiu dokumentów związanych
z aplikowaniem na staże i praktyki, aplikowaniem do pracy
lub przygotowaniem dokumentów związanych z zakładaniem
własnej działalności gospodarczej
pomoc w załatwianiu szkoleń specjalistycznych potrzebnych
w pracy, do której się aplikuje, lub szkoleń związanych
z rozwojem osobistym, które często są prowadzone przez
biura karier
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uzyskanie informacji o wolnych miejscach pracy, praktykach
i stażach (zarówno polskich jak i zagranicznych),
przesłanych przez przedsiębiorstwa na uczelnię
porady na temat sesji Assesstment Center (stosowany
w procesie rekrutacji zestaw zadań mających różną postać,
mający na celu weryfikację kompetencji istotnych na
stanowisku), na którą zostali zaproszeni

pomoc w pozyskiwaniu funduszy na funkcjonowanie kół
naukowych i innych działań studenckich oraz pomoc
w pozyskaniu dofinansowania staży i praktyk studenckich

porady na temat własnego rozwoju, na przykład – jakie
podjąć kolejne studia lub kursy, by być atrakcyjnym
kandydatem na rynku pracy, jak zaplanować swoją ścieżkę
kariery

pomoc w napisaniu odpowiedniego CV, dostosowanego
do konkretnego ogłoszenia, pomoc w napisaniu listu
aplikacyjnego do pracy

uzyskanie informacji na temat organizowanych przez
biura karier wspólnie z pracodawcami warsztatów,
szkoleń, seminariów, konferencji, targów pracy
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test, w którym 100% pytań zostało ułożonych przez
pracodawców. Raz do roku zawsze w listopadzie
chętni studenci mogą do tego testu przystąpić
i sprawdzić swoją wiedzę w stosunku do oczekiwań
pracodawców. Studenci otrzymują certyfikaty, na
których jest podany wynik uzyskany, średni wynik
w danym roku oraz maksymalny wynik możliwy do
uzyskania w kategoriach: NET; Algorytmika; C++;
Java; OOP; Programowanie CI; SQL. Taki certyfikat
staje się przepustką na praktyki i staże.

Spotkania z pracodawcą
Z kolei Biuro Karier Politechniki Warszawskiej organizuje „Spotkania z pracodawcą”, angażuje firmy
w przeprowadzanie ciekawych zajęć – symulacji rozmów kwalifikacyjnych, uczestnictwo w mentoringu.
Biuro prowadzi też szeroką współpracę z różnymi
instytucjami rynku pracy, takimi jak: powiatowe czy
wojewódzkie urzędy pracy, fundusze inwestycyjne,
inkubatory przedsiębiorczości, firmy wspierające
rozwój start-upów. Dzięki temu wspiera przedsiębiorczość studentów, dając im okazję uczestnictwa
w spotkaniach i czynnych warsztatach z zakresu
pozyskiwania funduszy na własną działalność,
tworzenia biznesplanów i diagnozowania swojego
potencjału w zakresie przedsiębiorczości.

W Warszawskiej Wyższej Szkole Informatyki
biuro karier i staży zawodowych organizuje różne
szkolenia dla studentów i absolwentów „Ostatnie
z cyklu szkoleń ‘Podstawy prawa pracy’ zawierało
takie zagadnienia, jak: ogólne informacje o prawie
pracy, powstanie, zmiana i ustanie stosunku pracy,
podstawowe prawa i obowiązki pracownika, czas
pracy, urlopy” – wymienia Michał Przybysz, kierownik Biura Karier i Staży Zawodowych WWSI. Biuro
zorganizowało też konkurs na płatny staż zawodowy. Jego laureaci otrzymali refundację wynagrodzenia za realizację staży u wybranych pracodawców.
W ostatnim czasie zorganizowano konferencje
z udziałem studentów, pracodawców i pracowników
dydaktyczno-naukowych, m.in. „Od studenta do
specjalisty Business Intelligence” czy „Operacja
Rekrutacja – jak skutecznie zaplanować karierę w IT?”.

Studenci w potrzebie
Przedstawiciele akademickich biur karier zaznaczają, że z ich pomocy korzystają świadomi studenci
i absolwenci, którzy chcą zwiększyć wartość na
rynku pracy i świadomie planują swoją ścieżkę
zawodową. Dobrze działające biuro karier zapewnia studentom profesjonalną pomoc w stawianiu
pierwszych kroków zawodowych i studenci to

doceniają. Michał Przybysz, kierownik Biura Karier
i Staży Zawodowych Warszawskiej Wyższej Szkoły
Informatyki, mówi, że studenci chętnie korzystają
z pomocy biura kariery, zarówno jeśli chodzi
o poszukiwanie miejsca praktyk, jak i miejsca zatrudnienia. Świadczy o tym chociażby liczba osób
korzystających z serwisu Akademicka Giełda Pracy.
Jak podaje uczelnia, od 1 października do końca
stycznia serwis odwiedziło ponad 1200 osób,
a na uczelni studiuje obecnie około 1100 osób.
„Studenci chętnie i często korzystają z pomocy
naszego biura. To dla nich stworzyliśmy portal www.
bk.pw.edu.pl, na którym znajdują najistotniejsze
informacje z rynku pracy, mają możliwość pozostawienia swojego CV oraz zapoznania się z ciekawymi ofertami pracy dla inżynierów. Cotygodniowy
Newsletter, który jest skondensowaną informacją ze
strony internetowej, dociera do ponad 8 tys. studentów i absolwentów, co obrazuje naszą popularność”
– mówi Aneta Tyczyńska z Biura Karier Politechniki
Warszawskiej. I dodaje, że dużym zainteresowaniem
cieszą się też warsztaty z kompetencji „miękkich”,
takich jak: asertywność, komunikacja, autoprezentacja. Studenci i absolwenci ochoczo biorą udział
także w konsultacjach z doradcą zawodowym.
Miesięcznie odbywa się ich ok. 40.
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Atos IT Services sp. z o.o.
Biuro w Bydgoszczy
ul. Kraszewskiego 1
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RYNEK
USŁUGI PRACY

Młodzi informatycy
na rynku pracy
Rynek pracy w IT staje się coraz bardziej
wymagający. Podręcznikowa wiedza nie daje
przepustki do kariery. Podpowiadamy, na co
zwracają uwagę pracodawcy z branży IT
i jakie kompetencje powinni mieć absolwenci,
by zwiększyć swoją wartość na rynku pracy.
KATARZYNA CIOCZEK, NATALIA WYRWIŃSKA

Elementy, na które zwraca się uwagę w przypadku
rekrutacji absolwentów, to staże odbyte w czasie
studiów, praktyki zawodowe, temat pracy inżynierskiej i magisterskiej, technologie, w jakich
najczęściej realizowano projekty akademickie,
języki obce, motywacja, precyzyjnie określona
ścieżka kariery, certyfikaty.

Czy masz „can do spirit”?
Na stanowiska w obszarze infrastruktury IT najczęściej poszukiwane są osoby, które są w stanie
udzielać pomocy technicznej użytkownikom
na pierwszej i drugiej linii wsparcia, w języku
angielskim lub innym języku obcym (niemiecki,
francuski, włoski, hiszpański). Znajomość języków
obcych często jest decydująca, ponieważ łatwiej
przeszkolić pracownika ze znajomości danej
technologii (back up, storage, wirtualizacja, sieci,
serwery), niż nauczyć kogoś języka. Udział w projektach lub praktyki świadczą o tym, że student
ma już wstępne doświadczenie w danym obszarze i świadomie dąży do rozwoju w konkretnym
kierunku. Motywacja to często kluczowy element.
Kandydatów, których pracodawcy chcą widzieć
w swojej organizacji, charakteryzuje tzw. „can do
spirit”. Duży wpływ na decyzję o zaproponowaniu
przedłużenia umowy po okresie próbnym ma umiejętność szybkiego uczenia się, przystosowania do
nowych sytuacji oraz współpracy w zespole.

Absolwent z certyfikatem
Pracodawcy szukający osób na stanowiska młodszych inżynierów często zwracają uwagę na cer-
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tyfikaty i doświadczenie projektowe zdobyte podczas studiów. Jednym z takich certyfikatów jest
CCNA Cisco Certified Network Associate. Cztery
części kursu zakończone certyfikatem świadczą
o wiedzy teoretycznej, dzięki której kandydat
szybciej przejdzie szkolenia wewnętrzne i będzie
mógł działać samodzielnie, np. na stanowisku
młodszego administratora sieci. ITIL Foundation
v3 (Information Technology Infrastructure Library)
to certyfikat, który również jest ważny, szczególnie
w przypadku stanowisk analityków systemowych
i młodszych kierowników projektów IT. ITIL to metodyka zarządzania usługami informatycznymi (IT
Service Management), które w ostatnich kilkunastu latach stało się standardem w tej dziedzinie.
W przypadku wirtualizacji certyfikatem cenionym
na rynku pracy jest VMware Certified Associate.
W zależności od kierunku, w jakim absolwent
chce się rozwijać, warto jest inwestować swój
czas w zdobywanie wiedzy na temat konkretnych
rozwiązań.

Postaw na kompetencje
„miękkie” i języki obce
Konsultanci Antal International obserwują
ogromne zapotrzebowanie na specjalistów w zakresie tzw. analizy biznesowej w obszarze systemów klasy ERP, tj. SAP, IFS, Oracle e-Business
Suite itd. W przypadku tych specjalizacji nie tylko wymagana jest wiedza techniczna dotycząca
IT, ale przede wszystkim umiejętności „miękkie”, które pozwalają na sprawną komunikację
ze specjalistami różnego poziomu. Konieczna

jest również doskonała znajomość języków
obcych (angielski to tzw. „must-have”), umiejętności negocjacyjne, a także wiedza i znajomość
z zakresu funkcjonowania przedsiębiorstw
w takich obszarach, jak: finanse, kontroling, zarządzanie produkcją, logistyka. Rola analityka,
w dużym skrócie, polega na przełożeniu potrzeb
tzw. biznesu – np. działów finansowych, kadrowych, produkcji – na konkretne rozwiązania IT.
Tworzone są za pomocą wewnętrznych działów
IT bądź zewnętrznych firm konsultingowych.
Kompetencje „miękkie” warto udoskonalać, chociażby we współpracy z lokalnymi biurami karier,
które cyklicznie organizują szkolenia z tego zakresu
dla studentów. Z rozwiązań biznesowych, tj. SAP,
korzystają najczęściej duże, międzynarodowe
firmy, a projekty implementacyjne oraz utrzymaniowe prowadzone są we współpracy z kolegami zza zagranicy. Stąd wynikają wymagania
dotyczące doskonałej znajomości języka angielskiego. O naukę języków obcych warto zadbać
już podczas studiów, korzystając z możliwości
wyjazdów na programy Erasmus czy zagranicznych praktyk. Oprócz zdobycia pierwszego
doświadczenia pozwalają one na doskonalenie
języka angielskiego

Przy wyborze miejsca pracy,
zwłaszcza gdy jest to nasz
pierwszy pracodawca, nie
sugerujmy się tylko warunkami ﬁnansowymi! Warto
dopytać się, czy ﬁrma przewiduje szkolenia, w jakich
projektach będziemy uczestniczyć, jaka jest ścieżka kariery. Aby znaleźć idealnego
pracodawcę, dobrze jest śledzić listę najlepszych pracodawców w Polsce.
Kandydaci z niszowymi
zainteresowaniami
Osoby, które nie ukończyły kierunku związanego stricte z obszarem IT, nadal mają duże szanse na rozwój w wysoko wynagradzanej branży.

Kandydaci ze znajomością takich obszarów,
jak: ekonomia, produkcja czy też finanse,
zdecydowanie lepiej odnajdą się w pracy jako
konsultant wdrożeniowy lub analityk biznesowy. Posiadają bowiem wiedzę z obszaru, który
dany system powinien usprawniać i co na tym
stanowisku jest kluczowe. Biorąc pod uwagę
dynamikę rynku IT, trudno jest przewidzieć studentowi pierwszego roku, jakie będą potrzeby
rynku pracy, kiedy skończy studia i w jakim
kierunku powinien się rozwijać. Na pewno
w najlepszej sytuacji na rynku pracy będą osoby,
które miały szansę rozwinąć niszowe kompetencje, np. znajomość technologii, takich jak: IVR,
ADF, GWT, serwerów aplikacyjnych. Dlatego też
najlepiej radzą sobie osoby, które konsekwentnie rozwijają swoje pasje i zainteresowania
w wybranej specjalizacji IT oraz regularnie
monitorują rynek nowoczesnych technologii.
Takich absolwentów najchętniej zatrudniają
pracodawcy, z którymi współpracujemy.

Katarzyna Cioczek i Natalia Wyrwińska to starsze konsultantki w firmie rekrutacyjnej Antal
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WIZYTÓWKA PRACODAWCY

Znajdź pracę, zanim skończysz studia!
O Nokia Siemens Networks

1LHEDZHPNRĔF]\V]VWXGLDL]DVWDQDZLDV]VLĊJG]LHDSOLNRZDü«
6]XNDV]¿UP\ZNWyUHMUR]ZLQLHV]VZRMHXPLHMĊWQRĞFLL]GREĊG]LHV]
GRĞZLDGF]HQLH]DZRGRZH"
&KFHV]SUDFRZDü]SDVMąURELüWRFROXELV]ZSU]\MD]QHMDWPRVIHU]H
LPLHüV]HURNLHSHUVSHNW\Z\"
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Aplikuj na praktyki i oferty dla studentów
w Nokia Siemens Networks.
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Nokia Siemens Networks
ul. Domaniewska 39a, 02-672 Warszawa
www.nokiasiemensnetworks.com
www.nokiasiemensnetworks.com/
jobsinpoland
e-mail: recruitment.wroclaw@nsn.com

Comarch
Podstawowe dane o ﬁrmie
Adres:

al. Jana Pawła II 39a, 31-864 Kraków (siedziba główna)
Gdańsk, Katowice, Lublin, Łódź, Poznań, Warszawa,

Telefon i fax:

+48 12 646 10 00, +48 12 646 11 00

www:

www.comarch.pl

Zarządzający ﬁrmą:

prof. Janusz Filipiak, prezes zarządu

Liczba zatrudnionych w ﬁrmie:

ponad 3500

Przychód roczny 2011

785 mln zł

O Comarch:
Comarch jest czołowym środkowoeuropejskim
dostawcą biznesowych rozwiązań IT. Nasza
Grupa Kapitałowa, jeden z największych i najbardziej stabilnych pracodawców na polskim rynku,
skupia osiem oddziałów w Polsce i kilkanaście
zagranicznych zlokalizowanych głównie na terenie Europy. Łącznie zatrudniamy 3500 pracowników: programistów, informatyków i ekonomistów
– absolwentów najlepszych uczelni polskich
i zagranicznych.
Dostarczamy rozwiązania dla najważniejszych sektorów gospodarki: telekomunikacji,
ﬁnansów, bankowości i ubezpieczeń, handlu
i usług, infrastruktury IT, administracji publicznej
oraz utilities, a także sektora małych i średnich
przedsiębiorstw.
Comarch specjalizuje się w systemach obsługi
klientów, systemach zarządzania przedsiębiorstwem ERP, bezpieczeństwie informatycznym,
systemach CRM i wsparcia sprzedaży, komunikacji elektronicznej oraz Business Intelligence.
Oferuje również usługi outsourcingu informatycznego i konsultingu. Firma stworzyła całą gamę
gotowych produktów, wychodząc naprzeciw
oczekiwaniom klientów, tworzy zaawansowane
systemy IT na specjalne zamówienia.
Każde wdrożenie Comarch realizowane jest
indywidualnie i zostaje poprzedzone analizą

przedwdrożeniową. Na jej podstawie określana
jest specyﬁka działalności biznesowej naszego
klienta, do której następnie zostaje dopasowane
odpowiednie oprogramowanie. Decyzje o tym,
jakie funkcje pakietu zostaną zastosowane, ostatecznie podejmuje klient.
Comarch jest ﬁrmą opartą na wiedzy, posiadającą szerokie doświadczenie w tworzeniu
specjalistycznego oprogramowania i rozwiązań
w zakresie IT dla kluczowych sektorów gospodarki. Imponujące możliwości Comarch w zakresie
ciągłych innowacji opierają się na wykorzystaniu
długoletniego doświadczenia, rozwijaniu zasobów
ludzkich oraz na inwestycjach – rzędu 12% przychodów przedsiębiorstwa – w badania i rozwój
(102 mln zł w 2011 r.).
Innowacje Comarch powstają jako wynik prac
centrów badawczo-rozwojowych, które na bieżąco
śledzą nowe trendy i nowe technologie pojawiające
się na rynku IT. Równocześnie rozwijają systemy
dedykowane klientom i proponują im innowacyjne,
autorskie rozwiązania w różnych branżach i sektorach rynku, które już znajdują pierwszych nabywców.
Jednym z głównych zadań centrów produkcji i rozwoju oprogramowania jest transfer najnowszych
technologii do biznesu oraz propozycje nowych
zastosowań informatycznych opierających się na
najnowszych technologiach dostępnych na rynku.

Potencjał Comarch w realizacji prostych
wdrożeń, jak również dużych i skomplikowanych
projektów informatycznych w ramach międzynarodowej sieci produkcji oprogramowania, leży w:
gllmu_awhlmùag*irp_hcqrkmýjgu_bxgóig
wykorzystaniu doskonałego przepływu
informacji w globalnej sieci spółek zależnych
i wdrożeń,
ejm`_jlchqnmõcaxlmùagjgaxïachigji_bxgcqgïr
milionów osób, która poprzez realizacje projektów informatycznych dla tysięcy klientów,
ma bezpośredni kontakt z technologiami
Comarch.
Chociaż zatrudniamy blisko 3500 osób,
nadal udaje nam się zachować niepowtarzalną
kulturę organizacyjną, której podstawą jest dobra
atmosfera pracy. We wzajemnych relacjach
zrezygnowaliśmy ze sztywnych reguł. Niezależnie
od zajmowanego stanowiska zwracamy się do
siebie po imieniu. Każdy z nowych pracowników
zostaje objęty programem „First Step”, który
ma na celu pomoc w odnalezieniu się w nowym
miejscu pracy.
Doskonale przygotowani merytorycznie,
młodzi, kreatywni pracownicy są źródłem przewagi
Comarch na wymagającym innowacji rynku IT.
Tylko w tak inspirującym otoczeniu zdobędziesz
doświadczenie oraz rozwiniesz nowe umiejętności.

Jak aplikować
na stanowisko
Aby wziąć udział w letnim programie stażowym,
należy w dniach 18 lutego–19 kwietnia wypełnić
formularz rekrutacyjny dostępny na stronie
www.staz.comarch.pl. Oprócz podstawowych
informacji dotyczących wykształcenia i posiadanych
umiejętności każdy z kandydatów ma szansę wskazać
obszary technologiczne, którymi chciałby się zajmować podczas stażu. Projekty stażowe skupiamy wokół
czterech dziedzin: Java, Bazy Danych, .Net, C++.
Wybranych kandydatów zapraszamy do wzięcia
udziału w testach kwaliﬁkacyjnych ze wskazanych
wcześniej zagadnień technologicznych. Rozwiązanie
testu nie wymaga szczególnego przygotowania. Testy
mają na celu określenie poziomu wiedzy kandydata
w zakresie technologii, które będą wykorzystywane
w projektach stażowych. Odbywają się we wszystkich
oddziałach Comarch, w których planujemy organizację stażu. W tym roku organizację testów planujemy
pod koniec kwietnia. Na podstawie wyników przygotowywana jest lista rankingowa, osoby z najwyższymi
wynikami zapraszamy do udziału w stażu w pierwszej
kolejności. Nie przeprowadzamy z kandydatami
rozmów kwaliﬁkacyjnych. Staż rozpoczyna się
1 lipca, a kończy 27 września.

Poszukiwani
stażyści
Jak aplikować na staż? W tym roku chcemy przyjąć
na staż ok. 300 studentów. Ofertę kierujemy do
osób drugiego, trzeciego i czwartego roku studiów
kierunków informatycznych i pokrewnych, zainteresowanych rozwijaniem umiejętności programowania
i z tą dziedziną wiążących przyszłość zawodową. Doświadczenie zawodowe nie jest konieczne do udziału
w programie. Każdy kandydat powinien znać język
angielski w stopniu umożliwiającym pracę z dokumentacją techniczną. Ważne są też tzw. kompetencje „miękkie”, czyli umiejętność pracy w zespole
oraz chęć do podnoszenia swoich kwaliﬁkacji.
Do wyboru oprócz tradycyjnego proﬁlu informatycznego studenci mają staż dedykowany przyszłym
inżynierom systemowym oraz w proﬁlu embedded.
W przypadku proﬁlu inżynier systemowy test kwaliﬁkacyjny składa się z pytań z wiedzy technicznej,
znajomości systemu Windows, modułu Unix/Linux
– badającego wiedzę i umiejętności w zakresie administracji systemami oraz zagadnień dotyczących
sieci i bezpieczeństwa. Do zaaplikowania do proﬁlu
embedded zapraszamy programistów niskopoziomowych C i C++ do pracy przy programowaniu
złożonych aplikacji klasy Embedded Software dla
wielu różnych rodzin mikrokontrolerów i elektroników zainteresowanych pracą przy projektowaniu
zaawansowanych układów cyfrowych i analogowych.
Osoby zainteresowane udziałem w programie
stażowym zapraszamy do odwiedzenia strony:
www.staz.comarch.pl.

Staż na przestrzeni 10 lat był
już niejednokrotnie początkiem
imponującej kariery zawodowej
w Comarch.

Radosław Chłodowicz
koordynator programu stażowego
Comarch SA
Jak w praktyce wygląda wakacyjny staż w Comarch?
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Jakie są korzyści z udziału w stażu?
.DĝG\]QDV]\FKVWDĝ\VWöZRWU]\PXMHZ\QDJURG]HQLHLSLÚÊGQLXUORSXGR
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VDXQ\LVLïRZQLD2SUöF]W\FKNRU]\ĂFLQDV]VWDĝGDMHV]DQVÚ]GRE\FLDFHQQHJR
GRĂZLDGF]HQLD]DZRGRZHJRPLQSRSU]H]SR]QDQLHFDïHJRF\NOXUR]ZRMXSURGXNWXLQIRUPDW\F]QHJR3RQDGWRNDĝG\]HVWDĝ\VWöZPRĝHOLF]\Ê]QDV]HMVWURQ\
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Ile osób decyduje się pozostać w ﬁrmie?
&RURNXMHVWWRRGGRXF]HVWQLNöZSURJUDPX0XVLP\EUDÊSRGXZDJÚ
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QLHMHGQRNURWQLHSRF]ÈWNLHPLPSRQXMÈFHMNDULHU\]DZRGRZHMZ&RPDUFK
Gdzie szukać informacji o stażu?
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Sii
Podstawowe dane o ﬁrmie
Adres:

Al. Niepodległości 69, 02-626 Warszawa

Telefon i fax:

tel.: +48 22 486 37 37; faks: +48 22 486 37 34

www:

informacja@pl.sii.eu, www.pl.sii.eu

Zarządzający ﬁrmą:

Gregoire Nitot

Liczba zatrudnionych w ﬁrmie:

ponad 1100

Przychód roczny 2012*

140 mln zł (*- prognoza, rok ﬁnansowy Sii zamyka w marcu)

O Sii:
Zatrudniając ponad 1100 inżynierów, Sii jest liderem usług IT i inżynierii przemysłowej w Polsce,
ﬁrmą najszybciej rozwijającą się w swojej branży.
Wspieramy klientów w zakresie analiz i testów,
rozwoju oprogramowania, zarządzania infrastrukturą oraz integracji i utrzymania systemów.
Realizujemy projekty dla czołowych ﬁrm na
polskim rynku z sektorów bankowości i ﬁnansów,
ubezpieczeń, telekomunikacji, hi-tech, energetyki
i przemysłu oraz FMCG.
Nagrody
Rozwój Sii i świadczone przez ﬁrmę usługi są cenione na rynku i wśród naszych klientów. Nasza
działalność na rzecz IT w sektorze bankowym
w 2012 r. już po raz drugi została wyróżniona
w Konkursie „IT@Bank”. Po raz czwarty zostaliśmy nagrodzeni w rankingach Gazele Biznesu
2012 i Diamenty Forbesa 2013. Jesteśmy także
Najlepszym Inwestorem Francuskim w Polsce
(Grand Prix 2012 Francuskiej Izby Przemysłowo-Handlowej w Polsce).
W 2012 r. Sii otrzymała tytuł Najlepszego
Miejsca Pracy IT w Polsce (audyt przeprowadzony
przez Computerworld). Bardzo cieszy nas fakt, że
ponad 60% naszych pracowników to entuzjaści,
dla których praca jest wielką pasją – tym bardziej
że zespół liczy już ponad 1100 osób. Zajmujemy drugie miejsce wśród ﬁrm IT o najwyższej

dynamice wzrostu zatrudnienia (wg raportu „TOP
200” 2012 Wydawnictwa IDG). Pomimo tempa
rozwoju jakość pracy w Sii pozostaje na najwyższym poziomie!
Rozwój w Sii
Misją Sii jest identyﬁkowanie i promowanie
najlepszych pracowników. Wiemy, że naszą
największą wartością są ludzie. Każdy, kto ma
wizję kariery i realizuje ją w zgodzie z wyznawanymi w ﬁrmie wartościami, ma szansę na rozwój
wspólnie z Sii. Naszym pracownikom zapewniamy doskonałe warunki pracy, dużą niezależność,
kontakt z najnowszymi technologiami w projektach prowadzonych dla światowych liderów
w różnych sektorach gospodarki (bankowość,
informatyka, telekomunikacja, przemysł, energetyka i inne) oraz możliwość kariery międzynarodowej. Rozwój możliwy jest zarówno w zakresie
umiejętności technicznych, menedżerskich, jak
i doradczych.
Jedną z najważniejszych wartości w Sii jest
Team Spirit – tworzymy zespół, wspieramy się
nawzajem i dzielimy doświadczeniami. Wspólnie
budujemy nasze kompetencje w czasie pracy,
szkoleń, na warsztatach i na wyjazdach. Takie
podejście do pracy pozwoliło stworzyć w Sii dwa
programy stażowe dla osób, które nie mają bogatego doświadczenia w IT lub chcą je pogłębić.

Jednym z programów jest Start Intensywnie
Informatyczny, prowadzony przez cały rok, w ramach którego można pracować przy projektach
budowy aplikacji bądź zarządzania infrastrukturą.
Trwa około sześciu miesięcy. Drugi to Letnia
Akademia Talentów Sii – krótszy program wakacyjny dla studentów lub tych, którzy chcą spędzić
pracowite, kreatywne wakacje, zdobywając cenne
doświadczenia w IT.

Jak aplikować
na stanowisko
Proces rekrutacji w Sii składa się z kilku etapów.
Rozmowy prowadzone są lokalnie przez naszych
specjalistów ds. rekrutacji w poszczególnych oddziałach. Służą one nie tylko poznaniu kompetencji
technicznych kandydata, ale także jego nastawienia
do pracy, motywacji, entuzjazmu i otwartości. W naszym zespole bardzo cenimy te pozytywne wartości.
Etapy rekrutacji
Żeby wziąć udział w procesie rekrutacji, należy wysłać do nas swoje CV. Dział Rekrutacji Sii na bieżąco
dokonuje selekcji spływających aplikacji i wybiera do
kontaktu kandydatów, którzy potencjalnie najlepiej
spełniają stawiane wymagania. Od tego momentu
można wyróżnić kilka kolejnych etapów:
qnmri_lgcpcipsr_awhlcxmqm`ïxBxg_õsPcipstacji, które może być poprzedzone wywiadem
telefonicznym;
qnp_ubxclgcskgchórlmùagrcaflgaxlwaf
kandydata;
qnmri_lgcgucpwÑi_ah_nmbiïrckimlipcrlcem
projektu i zadań.
Nmlgcu_ýhcqrcùkwbwl_kgaxlïgcj_qrwaxlïÑpkï*
zdarza się, że dwa ostatnie etapy są realizowane
podczas jednego spotkania lub ich forma jest dostosowana do czasowych możliwości kandydata.
Wszystkie szczegóły dotyczące rekrutacji znajdują
się na stronie: www.pl.sii.eu/kariera.

Poszukiwani
pracownicy
Zespół Sii dynamicznie się rozwija. Poszukujemy
także stażystów i praktykantów. Propozycję programów stażowych kierujemy do studentów ostatniego
roku studiów kierunków informatycznych lub pokrewnych, jak również absolwentów tych kierunków
ze stażem zawodowym nie dłuższym niż rok, którzy
są zainteresowani pracą u nas oraz swobodnie komunikują się w języku angielskim. Staże trwają od
3 miesięcy do ponad pół roku – najlepszym oferujemy możliwość podjęcia stałej współpracy i elastyczne godziny pracy.
Uùpbnmqxsigu_lwafnpmÑjgxl_hbshïqgó8
npmep_kgùag9
npmhcir_lagg_pafgrciagqwqrcku9
_bkglgqrp_rmpxwqwqrckugqgcag9
_bkglgqrp_rmpxwgnpmhcir_lag`_xb_lwaf9
_l_jgrwaw`gxlcqmuggqwqrckmug9
igcpmulgawnpmhciru9
qncah_jgùagrcjcimkslgi_ahg9
npmep_kgùagck`cbbcbqmdru_pc9
qncah_jgùagCPNg@G9
rcqrcpxwg_l_jgrwawrcqru9
qncah_jgùagxm`qx_puglýwlgcpgg,

Swoją misję i cele Sii buduje
na 13 najważniejszych dla nas
wartościach: ambicji, przejrzystości
i uczciwości, zaufaniu, pracy
zespołowej, szacunku, odwadze,
zaangażowaniu, pozytywnym
nastawieniu, skromności, jakości,
elastyczności i pasji. Wartości te są
spójne z jasnymi zasadami, poprzez
które w Sii realizujemy naszą misję.
Joanna Kucharska
dyrektor ds. HR i komunikacji Sii
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Be part of something that shapes the future of technology.
Whether it’s helping develop Long Term Evolution (LTE) technology, EDGE evolution, or 4G concept prototypes,
we are committed to investing in research and development. That means you’ll have the tools to help create the
next generation of technologies, products, services and solutions that will connect the world.

Join us.

We are looking for:
C++ Developers
Java Developers
Software Testers
System Engineers
I&V Engineers
and many others…

www.nokiasiemensnetworks.com/jobsinpoland

