STAŻ W BIURZE USŁUG INFORMATYCZNYCH
najlepszą lokatą dla Ciebie
Nr ref.: CEN/263/08/2016s
Jednostka: Biuro Usług Informatycznych
Miejsce pracy: Warszawa
Rodzaj umowy: umowa zlecenie
Termin stażu: październik – grudzień 2016r. (z możliwością przedłużenia)
Twój wkład:
•
•
•
•
•

jesteś studentem IV - V roku studiów (lub absolwentem) kierunków o profilu informatycznym,
technicznym lub pokrewnych
dobrze znasz język angielski szczególnie w zakresie czytania dokumentacji i literatury fachowej
posiadasz wysokie zdolności logicznego i analitycznego myślenia, wyciągania i formułowania wniosków
posiadasz podstawową wiedzę o technologiach informatycznych, wykorzystywanych rozwiązaniach,
narzędziach i procesach w IT
jesteś komunikatywny, dokładny, dobrze zorganizowany i zaangażowany w wykonywanie przydzielonych
zadań oraz potrafisz pracować w zespole

Twój dzień w PKO Banku Polskim będzie polegał na:
•
•
•

•

wsparciu w zakresie analizowania i doskonalenia procesów w IT, w szczególności takich jak: zarządzanie:
zmianą, dostępnością systemów informatycznych, ciągłością działania, ryzkiem technologicznym, etc.
przygotowywaniu analiz i raportów w szeroko pojętym zakresie technologii informatycznych i
świadczonych usług IT
wsparciu w realizacji działań związanych z realizacją projektów w ramach IT dotyczących doskonalenia
usług i procesów IT (m.in. „Program Doskonalenia Usług IT”, projekt „MasterPlan Business Continuity
Process)
pozyskiwaniu i przygotowywaniu informacji, analiz i raportów na zlecone, konkretne zagadnienia

Twój zysk:
•
•
•

atrakcyjne wynagrodzenie
elastyczne godziny stażu
udział w interesujących i ambitnych projektach realizowanych we współpracy z ekspertami

•
•
•
•

zdobycie praktycznej wiedzy z zakresu bankowości i finansów w największym banku w Polsce – Spółce
Skarbu Państwa notowanej na GPW
merytoryczne wsparcie indywidualnego opiekuna
zaświadczenie po zakończeniu stażu
dla najlepszych – możliwość kontynuacji współpracy

Od lat jesteśmy w czołówce najbardziej pożądanych pracodawców wg rankingów:
•
•
•
•

UNIVERSUM
AIESEC
Antal International
Solidny Pracodawca

Sprawdź się i rozwijaj swoją karierę pod okiem profesjonalistów.
Zgłoszenie (cv i list motywacyjny) prześlij na skrzynkę e-mail: praktyki@pkobp.pl z dopiskiem w temacie maila
numeru referencyjnego CEN/263/08/2016s
W nadsyłanych dokumentach prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji
przez PKO Bank Polski SA i Grupę Kapitałową PKO Banku Polskiego zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 z
późn. zm.).
Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami.

