PRAKTYKI W JNS
JNS - O NAS.
Działamy od ponad dekady. Wzrastamy wraz z rozwojem nowych
technologii, które nieustannie proponują nam nowe rozwiązania.
W odpowiedzi na te wyzwania- stworzyliśmy niezawodne i
wysoce wyspecjalizowane usługi informatyczne.
Pozwoliło to pozyskać zaufanie najbardziej wymagających
klientów.
Jesteśmy ambitnym zespołem specjalistów z branży IT, lubiącym
podejmować wyzwania.
Strategia Firmy
Dostarczamy usługi na najwyższym poziomie dbając o wysoką
jakość, niezawodność działania oraz kładąc szczególny nacisk na
bezpieczeństwo i pomoc techniczną. Strategia JNS
ukierunkowana jest na obsługę korporacji, dużych i średnich firm
oraz Urzędów Administracji Państwowej w taki sposób, aby
zapewnić najwyższy poziom jakości.
Zapraszamy na praktyki osoby chętne do poznania praktycznej
strony zawodu branży telekomunikacyjnej w Dziale technicznym i
w Dziale marketingu. Praktyki odbywają się pod okiem
doświadczonych specjalistów, dzięki czemu można zdobyć cenne
doświadczenie
i wiedzę, niezbędne w dalszej karierze zawodowej.
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Oferta - GRAFIK - PRAKTYKI W DZIALE MARKETINGU:
Główne wyzwania, jakie staną przed Tobą:
kreowanie grafiki pod strony www,
tworzenie ciekawych infografik,
wizualne odświeżanie ofert branżowych,
wspieranie działu marketingu.
Nie zrobisz tego bez:
znajomości programów graficznych, takich, jak: Adobe
PhotoShop i Corel Draw, czy Adobe Illustarator,
pomysłowości,
sumienności,
pozytywnego nastawienia.
Co otrzymujesz w zamian za praktyki u nas?
usystematyzowanie wiedzy pozyskanej na studiach pod kątem
praktyki,
pierwsze doświadczenia zawodowe,
przyjazną atmosferę pracy sprzyjającą kreatywności,
możliwość nawiązania późniejszej współpracy w charakterze
pracownika.
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2. Oferta - Praktykant - Administrator utrzymania sieci.
Główne wyzwania, jakie staną przed Tobą:
bieżąca pomoc technikom w Dziale technicznym w realizacji
zadań projektowych: konfiguracja urządzeń sieciowych, praca
przy budowie sieci LAN, prace programistyczne, wsparcie opieki
nad systemami gastronomicznymi, ewentualnie pomoc przy
tworzeniu portali internetowych (przygotowanie założeń, udział w
tworzeniu aplikacji);
administracja systemami linux;
monitorowanie i testy aplikacji tworzonych w ramach projektów;
wykonywanie prac zleconych przez opiekuna praktyk.
Nasze oczekiwania:
zdolności analityczne;
dokładność i sumienność;
umiejętność dobrej organizacji pracy;
znajomość systemów Linux,
umiejętność pracy w zespole.
Dodatkowymi atutami będą:
znajomość programowania w PHP lub JAVA;
prawo jazdy kat. B;
znajomość j. angielskiego w stopniu dobrym (czytanie
dokumentacji);
bardzo dobre wyniki w nauce.
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Oferujemy:
jednomiesięczne lub dłuższe bezpłatne praktyki w dogodnym
wymiarze godzinowym;
możliwość dostosowania godzin odbywania praktyk do
indywidualnych potrzeb;
możliwość rozwoju zawodowego poprzez zdobycie solidnego
doświdczenia w branży IT;
możliwość współtworzenia sukcesu nowoczesnej, prężnie
rozwijającej się firmy telekomunikacyjnej;
ciekawą pracę w młodym, dynamicznym zespole;
dodatkowe korzyści za osiągnięcia w pracy;
szkolenia wewnętrzne;
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Osoby chętne do odbycia praktyk proszone są o przesyłanie CV
ze zdjęciem.
Prosimy o umieszczanie w CV zgody na przetwarzanie danych
osobowych na potrzeby procesu rekrutacji.
Kontakt:
Dominika Ciurzyńska
e-mail: dominika.ciurzynska@jns.pl
tel. 42 209 27 01

