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Płatny program
stażowy
Po stażu zostań naszym
pracownikiem!

Staż w zespole technologii operacji inwestycyjnych umożliwi zapoznanie się z metodami wytwarzania
oprogramownia takimi jak continuous integration czy continuous delivery, jak również najnowocześniejszymi
technologiami na rynku: architektura oparta na microserwisach, HTML5, Angularjs, Enterprise Service Bus,
Oracle Exadata.
Stażysta będzie współpracował z analitykami biznesowymi, testerami oraz użytkownikami końcowymi, co w
szerszym stopniu pozwoli mu zrozumieć cały cykl wytwarzania oprogramowania.
Odbywając staż u nas będziesz:
Twoimi głównymi zadaniami będą opracowywanie ciekawych konceptów graficznych zróżnicowanych
materiałów
firmowych oraz
ich przejrzysta
wizualna.
Będą obejmowały
konsekwentne
 uczestniczył/a
w procesie
tworzenia,realizacja
wdrażania
oraz uruchamiania
scenariuszy
testowych rozwijanie
wizerunku,
pracę
nad
kampaniami
i
wydarzeniami
firmowymi,
projektowanie
materiałów
produktowych,
wytwarzanego oprogramowania,
elementów kampanii social media i rożnych materiałów wewnętrznych. Jeśli doceniasz estetykę i swobodnie
 uczestniczył/a w opracowywaniu planów deploymentu oprogramowania,
komunikujesz się w języku angielskim, zostań kreatywnym ogniwem budującym wizerunek globalnej korporacji
 pracował/a z wieloma technologiamia taki jak Java, JavaScript, XML, HTML5, IIB, Groovy, SoapUI,
finansowej.
 uczestniczył/a w procesie zapewniania wsparcia technicznego dla użytkowników biznesowych oraz
Oferujemy
profesjonalny i problemów
nowoczesny
sprzęt i oprogramowanie, Adobe Creative Cloud, iMac, dwa monitory,
w rozwiązywaniu
technicznych.
tablet Wacom.
Idealny kandydat powinien:






Posiadać status studenta
Posiadać bardzo dobrą znajomością języka angielskiego
Posiadać doświadczenie przy tworzeniu testów jednostkowych
Posiadać znajomość programownia obiektowego
Posiadać znajomość: Java, Groovy, HTML5, JavaScript, Apache Ant, Maven, Atlassian Jira jest lub
Bamboo

Aplikuj online
Oferujemy:







Płatny staż na okres 6 miesięcy z możliwością przedłużenia,
Elastyczne godziny pracy,
Możliwość zdobycia doświadczenia w międzynarodowej firmie o uznanej marce,
Przyjazne i wspierające środowisko pracy,
Atrakcyjną lokalizację w centrum Poznania (Andersia Tower),
Siłownię w budynku biura.

www.franklintempletoncareers.com
W razie pytań prosimy o kontat z: natalia.cwiklinska@franklintempleton.com | * Będziemy się kontaktować tylko z wybranymi kandydatami.

