CZY INTERESUJESZ SIĘ INFORMATYKĄ, OPROGRAMOWANIEM, SIECIAMI I WSZYSTKIM
CO ZWIĄZANE Z KOMPUTERAMI?
A MOŻE WIDZISZ SWOJĄ PRZYSZŁOŚĆ W CONSULTINGU LUB ANALIZIE DANYCH?
BYĆ MOŻE MASZ JUŻ ZA SOBĄ PIERWSZE DOŚWIADCZENIE W BRANŻY IT
I CHCESZ ZDOBYĆ NOWE?

MAMY DLA CIEBIE

SUPER OFERTĘ!!!
CHCEMY ZAOFEROWAĆ CI WAKACYJNY STAŻ LUB PRAKTYKI!!!
Do twoich zadań (w zależności od specjalizacji) będzie należało:
Instalowanie systemów oraz oprogramowania
Pomoc w obsłudze zgłoszeń IT
Konﬁguracja urządzeń sieciowych
Nadzór nad infrastrukturą IT
Udział w nowych ciekawych projektach programistycznych
Wdrażanie nowych rozwiązań

Praktyki
Jeśli studiujesz informatykę (lub pokrewny kierunek powiązany z informatyką)
Chcesz poszerzyć swoją wiedzę zdobytą w trakcie studiów o realne
wyzwania i problemy
Zależy Ci na zdobyciu cennego doświadczenia, a nie na parzeniu kawy i herbaty
Lubisz pracę z komputerem
Chcesz poznać zespół młodych ambitnych profesjonalistów

TO WŁAŚNIE CIEBIE SZUKAMY!
Napisz do nas na: praca@intebuco.pl
lub zadzwoń: 22 20 50 433, 32 790 99 77

ZARZĄDZANIE INFRASTRUKTURĄ
INFORMATYCZNĄ
Kompleksowa budowa i utrzymanie sieci inteligentnych
w Twoim przedsiębiorstwie. Zbudujemy i utrzymamy w pełnej
sprawności Twój cyfrowy świat.

OPROGRAMOWANIE WSPIERAJĄCE
TWÓJ BUSINESS
Czego dziś potrzebujesz? Mamy szeroką gamę
oprogramowania, dedykowanego specjalnie dla Ciebie lub
gotowe rozwiązania wspierającego prowadzenie
przedsiębiorstwa, znajdziesz u nas zarówno proste aplikacje,
jak i rozbudowane systemy klasy ERP/CRM/BI.

CONSULTING PROJEKTOWY, ANALIZA
BUSINESSOWA I TECHNICZNA
Usługi o najwyższym standardzie, kompleksowe doradztw
businessowe i techniczne, wspieramy przedsiębiorców tworząc
odpowiednie środowisko stymulujące rozwój, a przy
wykorzystaniu odpowiednich systemów i instrumentów
wprowadzające Twój business na wyższy poziom.

OUTSOURCING, IT SUPORT &
HELPDESK 24/7/365
Zajmiemy się wszystkim! Skoncentruj się na kluczowej
działalności Twojego businessu, ogranicz koszty i zyskaj pełną
operatywność – postaw na outsourcing IT.

OPTYMALIZACJA PROCESÓW
BUSINESSOWYCH

W zamian oferujemy:
Pracę przy nowoczesnych technologiach
Możliwość zdobycia cennego doświadczenia w ﬁrmie o ugruntowanej
pozycji na rynku
Przyjemną atmosferę w pracy
Lokalizacja: Centrum Wsparcia IT (Chorzów)
Zatrudnienie na stałe w naszym zespole po okresie próby
Staże i praktyki w okresie od czerwca do października
Elastyczny czas pracy

APLIKUJ !

Wsparcie działań dotyczących zarządzania projektami,
prowadzących do osiągnięcia zamierzonego wyniku.
Usprawnienie obsługi procesów, poprzez nowe rozwiązania
informatyczne lub modyﬁkację istniejących systemów.
Minimalne koszty, maksymalne efekty to nasze optimum.

INTEGRATOR USŁUG DLA BUSINESSU
koncentrujemy się na potrzebach przedsiębiorców, łączymy
procesy budując zintegrowany sprawny organizm – Twój nowy
innowacyjny business.

