Praktykant w ramach Salesforce Lab

Kogo szukamy
#chmura #innowacje #digital
Zdobądź doświadczenie w implementacji innowacyjnej platformy SaaS CRM pod okiem ekspertów w
ramach płatnych praktyk.
(Developer / Konsultant Biznesowy)
Interesują Cię rozwiązania chmurowe? Chcesz poznać najbardziej innowacyjną platformę na świecie?
Chcesz zdobyć kompetencje, które należą do TOP 5 najbardziej poszukiwanych na rynku pracy?
Weź udział w kolejnej edycji Salesforce Lab i poznaj najlepszych specjalistów Deloitte!
Do kogo skierowana jest Salesforce Lab?






do studentów 3ego roku studiów licencjackich/inżynierskich i II stopnia studiów oraz absolwentów
osób komunikujących się swobodnie w j. angielskim (min. B2)
osób, które poświęcą nam tygodniowo przynajmniej 30h w przypadku stałej pracy
osób, które znają podstawy programowania obiektowego (w przypadku ścieżki developerskiej)
osób, które mają doświadczenie (zawodowe, ale tez i w organizacjach studenckich) w dziedzinie
konsultingu (w przypadku ścieżki konsultanckiej)

Twoja przyszła rola
Czym jest Salesforce?
Salesforce jest producentem platformy chmurowej zawierającej gotowe rozwiązania dedykowane m.in.
sprzedaży, obsłudze klienta, ale pozwalającej także tworzyć własne aplikacje.
Czym jest Salesforce Lab?
Salesforce Lab to warsztaty, w trakcie których specjaliści z Deloitte pokażą Ci, na czym polega praca z
platformą Salesforce w zakresie programowania, konfiguracji i prowadzenia projektów. Szkolenia
podzielone są na ścieżkę developerską oraz konsultingową.
Każdy z modułów zakończony będzie testem sprawdzającym zdobytą wiedzę oraz ćwiczeniem praktycznym.
Najlepsi będą mieli możliwość otrzymania stałej pracy.

Co oferujemy
Będziesz miał możliwość rozwoju w jednej z dwóch ścieżek kariery:
Developerska: 20 dni roboczych – Warszawa – 21.11.2018 – 19.12.2018 (40 h w tygodniu)
Konsultingowa: 10 dni roboczych – Warszawa – 21.11.2018 – 5.12.2018 (40 h w tygodniu)
Dlaczego warto wziąć udział?







Zobaczysz prawdziwe IT dla biznesu
Połączysz praktyczną wiedzę na temat światowych rozwiązań IT z teorią, którą poznajesz na
studiach
Zdobędziesz bardzo poszukiwane kompetencje na rynku pracy
Najlepsi otrzymają ofertę pracy w kreatywnym, doświadczonym, dynamicznym, wesołym zespole
Niebanalny widok z 27. piętra w centrum Warszawy
Bo będzie fajnie i na pewno nie będziesz się nudzić :-)

Aplikuj!
Liczba miejsc jest ograniczona!
Szkolenie ma formę płatnych praktyk w dziale konsultingu Deloitte, które mogą zakończyć się ofertą
pracy stałej.
Informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami.

Prosimy o aplikowanie poprzez formularz na naszej stronie internetowej 

