Macrix Polska Sp. z o.o.
Technologie i usługi informatyczne
Grupa Macrix The Software Factory powstała w 2000 roku i zajmuje się tworzeniem i wdrażaniem specjalistycznego
oprogramowania dla automatyzacji, wizualizacji i optymalizacji procesów produkcyjnych i magazynów, systemów
kontroli dostępu, a także szeroko pojętą informatyczną analizą systemową i produkcją oprogramowania.
Wytwarzamy również nowatorskie urządzenia i oprogramowanie dla sportu motorowego, którego jesteśmy
pasjonatami.
Zrealizowaliśmy setki projektów w kilkunastu krajach na pięciu kontynentach. Do naszych klientów należą światowi
liderzy w dziedzinie automatyzacji przemysłu metalurgicznego i energetyki.
POSZUKUJE CHĘTNYCH OSÓB NA STANOWISKO:

Programista - Praktykant

OPIS STANOWISKA:
Jesteś młodą, dynamiczną osobą a zarazem entuzjastą świata IT? Programowanie to Twoja pasja? Jeśli tak, jesteś osobą,
której szukamy! Zapraszamy Cię do udziału w odpłatnych praktykach lub w odpłatnym stażu absolwenckim, w
międzynarodowej firmie wytwarzającej nowatorskie i unikatowe oprogramowanie z pogranicza różnych branż, między
innymi dla przemysłu metalurgicznego, energetycznego, jak również dla branży motoryzacyjnej.
Do Twoich zadań, należało będzie wsparcie dla naszego zespołu w wytwarzaniu i projektowaniu oprogramowania oraz
czynny udział w międzynarodowych i prestiżowych projektach.
CZEGO OCZEKUJEMY:


Jeśli jesteś studentem ostatnich lat lub absolwentem kierunku informatyka lub pokrewnym



Swobodnie poruszasz się w środowisku jednego z języków : C# lub C++ oraz umiesz programować w oparciu
o platformę .NET



Nie jest Ci obca tematyka relacyjnych baz danych



Swobodnie posługujesz się notacjami XML, UML



Znasz program Visual Studio



Bardzo dobrze znasz język angielski lub niemiecki w mowie i piśmie (co najmniej poziom B2)



Jesteś pasjonatem i entuzjastą nowych rozwiązań w branży IT

CO OFERUJEMY:
 Udział w odpłatnych praktykach/stażu
 Udział w ciekawych i prestiżowych międzynarodowych projektach
 Pisemne referencje po odbyciu praktyk
 Elastyczne godziny pracy
 Pracę w dynamicznym zespole, w miłej atmosferze, z nielimitowaną możliwością picia dobrej kawy
 Możliwość nawiązania stałej współpracy
Wszystkie osoby zainteresowane ofertą pracy prosimy o przesłanie swoich CV na adres praca@macrix.pl
Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych
w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97
roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust Nr 133 poz. 883)

