PRAKTYKA: PROGRAMISTA .NET
Netrix jest firmą z wieloletnim doświadczeniem w branży IT. Celem firmy Netrix jest identyfikowanie
i rozwiązywanie problemów klienta. Dzięki temu wspieramy w kreowaniu innowacyjnej firmy opartej
o użyteczne systemy IT. Dążymy do budowania z naszymi Klientami relacji opartej na zaufaniu.
Fundament naszej pracy stanowi rzetelność, zdobyte Know-How oraz doświadczenie, wypracowane
dzięki licznym wdrożeniom i działalności badawczo-rozwojowej. Zajmujemy się wdrażaniem
systemów informatycznych wspomagających funkcjonowanie przedsiębiorstw oraz outsourcingiem
usług informatycznych.
Jesteśmy Partnerem firmy COMARCH S.A. – największego, polskiego producenta zintegrowanych
systemów do zarządzania przedsiębiorstwem Comarch ERP Optima, Comarch ERP XL, Coramch ERP
Altum. Tworzymy także autorskie oprogramowanie pozwalające na dopasowanie funkcjonalności do
indywidualnych wymagań, zaś wiedza sektorowa pozwala nam odzwierciedlać procesy biznesowe
i zachować z nimi integrację.
Oferujemy możliwość odbycia praktyki studenckiej w okresie od 01.07.2016 r. do 30.09.2016 r.
(3-5 dni w tygodniu). W ramach praktyki student może nabyć doświadczenie
w zakresie tworzenia aplikacji dla klientów z różnych sektorów przemysłu, współpracujących
z systemami Comarch klasy ERP przy asyście doświadczonego zespołu programistów.
Praktyki są bezpłatne, a po ich zakończeniu wystawiamy zaświadczenie o ich odbyciu oraz opinię.
Istnieje możliwość zaoferowania pracy po zakończeniu praktyki.
Nasze oczekiwania:
- student kierunków informatycznych lub pokrewnych,
- umiejętność szybkiego uczenia się i zaangażowanie,
- wysoka kultura osobista,
- dobra znajomość języka C#,
- dobra, praktyczna znajomość platformy .NET Framework (3.5/4.0),
- umiejętność tworzenia zapytań T-SQL,
- doświadczenie w pracy z MS SQL Server,
- praktyczna znajomość języka angielskiego.
Mile widziana:
- znajomość wzorców projektowych,
- znajomość ASP. NET MVC, WPF,
- znajomość JavaScript, JQuery,
- doświadczenie w projektowanie interfejsu użytkownika,
- znajomość Crystal Reports,
- umiejętność pisania aplikacji na systemy mobilne (Android, Windows Phone, iPhone),
- duża samodzielność w pracy.
Zainteresowanych studentów zapraszamy do
przesyłania CV oraz listu motywacyjnego z
informacją o okresie odbywania praktyki na
adres:
NETRIX GROUP - ODDZIAŁ RZESZÓW
al. Rejtana 23, 35-326 Rzeszów

Netrix Group sp. z o.o.
ul. Związkowa 26
20-148 Lublin

KRS 0000336026
NIP 946-258-96-06
REGON 060528378

rzeszow@netrix.com.pl
Tel. +48 (17) 717 65 45
Termin rekrutacji na praktykę: 17.06.2016 r.
Liczba miejsc ograniczona.

