PŘÍLEŽITOST PRO BUDOUCÍ ABSOLVENTY VŠ
Pozice v oblasti IT – Trainee program
Náplň práce:



-

Náš klient hledá vhodného uchazeče/absolventy na pozici do Trainee programu v oblasti IT
(Information Technology). Jedná se o pozici převážně v zahraničí s možností dalšího
pracovního uplatnění buď v ČR, Německu, USA nebo v Číně.
Jedná se o pracovní pozici na HPP.
Pozice v mezinárodním projektu, kde jste zapojeni do místního týmu.
Různé úkoly/projekty ve čtyřech zemích (ČR, Německo, USA, Čína). V každé oblasti strávíte
cca 4 -5 měsíců.
Budete součástí komunikativní sítě celé společnosti.
Zlepšení vašich profesionálních, sociálních a metodických kvalit díky práci v různých týmech
a lokacích.
Start programu od 1. července 2015.
Plán programu je 18 měsíců. Následná možnost pokračovat ve společnosti na vybraném
místě dle dohody s vedením společnosti.
Po absolvování programu získáte smlouvu na dobu neurčitou.

Požadavky na uchazeče:
-

-

Jste čerstvým absolventem VŠ nebo plánuje ukončení VŠ vzdělání v roce 2015 se zaměřením
na oblast informačních technologiích nebo v průmyslovém inženýrství se zaměřením na
informační technologie
Máte ½ roční pracovní zkušenost
Strávil/la jste během studia min. 1 semestr v zahraničí
Jste otevření novým možnostem? Jste flexibilní a s chutí pracovat v mezinárodní
společnosti?
Máte zodpovědného ducha a smysl pro zodpovědnost?
Rád/ráda pracujete v týmu a máte vynikající komunikační dovednosti?
Komunikativní znalost AJ, znalost dalšího jazyka výhodou

Nabízíme:
-

Podpora mezinárodní společnosti v osobním a kariérním rozvoji
Získání nadstandardních zkušeností ve vystudované oblasti

V případě zájmu pošlete svůj strukturovaný životopis na
adresu: kaprasova@kompetenzpeople.cz

Poskytnutím svých osobních údajů obsažených v profesním životopise, případně přiložených materiálech, nám udělujete
výslovný souhlas s jejich zpracováním a uchováním v databázi společnosti Kompetenz People s.r.o., k účelu nabídky volných
pracovních pozic. S Vašimi osobními materiály bude zacházeno v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních
údajů. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné a platné až do jeho odvolání písemnou formou.

