Praktykant w ramach Salesforce Lab - ścieżka developerska

Kogo szukamy
- Co mają wspólnego Coca Cola, Aston Martin i Metallica?
- Wszyscy korzystają z Salesforce!
Naucz się tworzyć nowe systemy, łącząc wbudowane możliwości platformy Salesforce z własnymi
komponentami, pod okiem ekspertów Deloitte. Aplikuj na płatne praktyki w formie warsztatów; na
osoby spełniające nasze oczekiwania czekają oferty pracy w najlepszej i najbardziej prestiżowej firmie
zajmującej się tematyką Salesforce.
Interesują Cię rozwiązania chmurowe? Chcesz poznać platformę, z której korzystają wiodące, światowe
firmy? Chciałbyś / Chciałabyś implementować rozwiązania oparte na platformie Salesforce, zdobyć wiedzę
w zakresie konfiguracji i programowania w systemie pod okiem specjalistów?
Weź udział w kolejnej edycji Salesforce Lab i zdobywaj wiedzę od najlepszych specjalistów Deloitte!
Czym jest Salesforce?
Salesforce jest producentem platformy zawierającej rozwiązania dedykowane sprzedaży, obsłudze klienta,
analitykę biznesową, marketingową, IoT oraz wiele, wiele innych.
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, administracji i konfiguracji. Szkolenia podzielone są na
dwie ścieżki - developerską oraz konsultingową.
Po ukończeniu szkolenia wszyscy uczestnicy / uczestniczki zdobywają wiedzę niezbędną do rozpoczęcia
kariery w Salesforce oraz certyfikat potwierdzający odbycie szkolenia.

Twoja przyszła rola
Kogo szukamy?







studentów / -ki 3ego roku studiów licencjackich/inżynierskich i II stopnia studiów magisterskich
oraz absolwentów / -ki studiów wyższych kierunków IT
komunikujących się swobodnie w j. angielskim (min. B2)
dyspozycyjnych przynajmniej 30h tygodniowo w przypadku stałej pracy
znających podstawy programowania obiektowego
znających podstawy Web Developmentu (JavaScript, CSS, HTML)
znających podstawy języków bazodanowych

Co oferujemy
Dlaczego warto wziąć udział?









Zobaczysz sposoby wykorzystania IT w biznesie
Dorzucisz praktyczną wiedzę do teorii, którą poznajesz na studiach
Poznasz związany z platformą framework JavaScriptowy - Lightning
Poznasz dedykowany platformie Salesforce język Apex
Nauczysz się używać języków zapytań SOQL i SOSL.
Otrzymasz wynagrodzenie
Dostęp do Caffe Deloitte (prowadzonej przez Green Caffe Nero).
Będzie fajnie i na pewno nie będziesz się nudzić :-)

Czas trwania praktyk:


20 dni roboczych – Warszawa – 20.03.2019 – 16.04.2019 (40 h w tygodniu)

Aplikuj!
Liczba miejsc jest ograniczona!
Termin nadsyłania zgłoszeń (aplikacji) – do 8 marca 2019r. Warsztaty mają formę płatnych praktyk w
dziale konsultingu Deloitte, które mogą zakończyć się ofertą pracy stałej.
Informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami / kandydatkami.

Prosimy o aplikowanie poprzez formularz na naszej stronie internetowej 

