O Deloitte
Deloitte to różnorodność ludzi, doświadczeń, branż i usług, w których je realizujemy - w 150 krajach na świecie. To
wyzwania intelektualne, dobry start zawodowy, możliwości ciągłego rozwoju i zebrania cennych życiowych doświadczeń.
Musisz zrobić pierwszy krok - postawić kropkę na końcu wysyłanego CV, a potem podpisywanej umowy o pracę. Deloitte
to po prostu dobry wybór. I kropka.

O zespole
Temenos T24 to od kilkunastu lat najlepiej sprzedający się na świecie tzw. Główny System Bankowy. To ten system,
który stoi na najmocniejszej maszynie w najciemniejszej serwerowni, bez którego NIC w banku nie działa.
Deloitte stworzył jeden z najlepszych w Europie zespołów zajmujących się wdrażaniem i rozwojem tego systemu. Chcemy,
żebyś i Ty mógł rozwinąć się w ramach naszego zespołu.

Kogo szukamy
Rozpocznij karierę w międzynarodowym zespole specjalistów T24 i twórz najważniejszy system IT w banku.
Zgłębiaj tajniki pracy w konsultingu IT.
Do kogo skierowany jest Core Banking Lab?





Do studentów 3-go roku studiów licencjackich/inżynierskich i II stopnia studiów magisterskich oraz absolwentów
studiów wyższych;
Osób komunikujących się swobodnie w j. angielskim;
Osób, które poświęcą nam przynajmniej 30h tygodniowo;
Osób, które znają podstawy programowania - w przypadku ścieżki developerskiej.

Twoja przyszła rola
Czym jest Core Banking Lab?
Core Banking Lab to praktyki, w trakcie których specjaliści z Deloitte pokażą Ci, na czym polega rozwój systemu T24:
Ścieżka analityczna

Ścieżka developerska

Zbieranie wymagań

Konfiguracja środowiska bankowego

Prowadzenie projektu

Programowanie i rozwój istniejących
rozwiązań

Analiza funkcjonalna rozwiązań

Migracja danych

Praktyka uzupełniona teorią! Codzienna współpraca z 40+ specjalistami posiadającymi 15+ lat doświadczenia w branży.
Szkolenie będzie trwało: Warszawa – 04.06 - 31.08.2018 (30h w tygodniu)
Termin nadsyłania zgłoszeń (aplikacji) – do 22 kwietnia 2018 r.
Core Banking Lab ma formę płatnych praktyk w dziale konsultingu Deloitte, które mogą zakończyć się ofertą pracy stałej.

Co oferujemy
- jasno zdefiniowaną ścieżkę rozwoju i awansu,
- kreatywne środowisko pracy,
- pracę z wykorzystaniem najnowszych technologii,
- świeże owoce dostępne w kuchni,
- spotkania integracyjne,
- ludzie, z którymi chce się pracować,
- dostęp to rozbudowanej sieci kontaktów bizesowych.
Jeżeli, podzielasz naszą wizję i cenisz bardziej:


Praktykę i rozwiązywanie prawdziwych business case’ów od teorii;



Ludzi i ich rozwój od korporacyjnych trybów;



Zaangażowanie w różnorodne zadania od ciągłego klepania Exceli;



Poznawanie zaawansowanych rozwiązań IT od słuchania o nich na sali wykładowej;



Analizowanie potrzeb klientów i dostarczanie zindywidualizowanych rozwiązań od pracy odtwórczej

… to gwarantujemy, że znajdziesz w naszym zespole swoje miejsce!

Aplikuj na stronie internetowej: https://goo.gl/jepoqM

