PROJEKT - "STUDENCI WYDZIAŁU MATEMATYKI I INFORMATYKI UŁ STUDIUJĄ I PRACUJĄ"
Nr projektu: POWR.03.01.00-00-S192/15

Stan zgłoszonych firm na 07.06.2016 r.
LP.
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ADRES E-MAIL

Liczba staży-uwagi

k.szkopiecka@stat.gov.pl /
promocjeLDZ@stat.gov.pl

Preferujemy osoby kształcące się na kierunku matematyka,
aczkolwiek również mile widziani będą informatycy.
Liczba stażystów i termin staży: 1. lipiec-wrzesień 2016 (4
osoby), 2. październik-grudzień 2016 (4 osoby), 3. styczeń-marzec
2017 (4 osoby), 4. kwiecień-czerwiec 2017 (4 osoby), 5. lipiecwrzesień 2017 (4 osoby), 6. październik-grudzień 2017 (4 osoby).

maciek.pawlowski@eengine.pl

Ilość stażystów: 3-4 informatyków; Zakres obowiązków: udział w
projektach wewnętrznych, praca nad rozwojem produktów IT firmy,
bieżące wspieranie działu programistycznego; Termin staży:
czerwiec - październik 2016

a.tokarz@emapa.pl

Liczba stażystów: 1 grafik; Zakres obowiązków: Tworzenie
materiałów reklamowych na podstawie gotowych tekstów (ulotki,
foldery), Tworzenie krótkich filmów instruktażowych dotyczących
obsługi programów firmy – na podstawie gotowych scenariuszy,
Tworzenie krótkich filmów reklamowych na podstawie gotowych
scenariuszy lub/i własnych pomysłów stażysty; Termin stazu: od
czerwca 2016

keller_anna@o2.pl

Orientacyjna liczba stażystów:
informatyków - 2 osoby
matematyków- 2 osoby;
Orientacyjny zakres obowiązków:
Informatycy: wdrożenie pomysłów usprawnienia działania w firmie
(z moich pomysłów, przemyśleń - na program komputerowy);
pozwoli to na "żywym organizmie" przećwiczenia nowych pomysłów
i wdrożenia ich w realnym świecie. Wymagany zakres wiedzyumiejętność wymyślania twórczego, jak również chęć i umiejętność
wprowadzania programów do działania w firmie.
Matematycy: pomoc w przygotowaniu planów obsługi klientów w
zakresie finansowym; wymagany zakres wiedzy - szybkie liczenie,
przeliczania, budowanie portfela za pomocą matematycznych
obliczeń zysków dla klienta oraz przygotowywanie symulacji
finansowych;
Terminy stażu - dowolne, do uzgodnienia; biuro czynne jest od
pon do pt 8.00 - 16.00 oraz w soboty od 10 do 14.

brak

Liczba stażystów: 1 osoba informatyk,
Zakres
obowiązków stażysty to:
- utrzymanie w dobrej kondycji sieci, przełączników i serwerów
- konserwacja sprzetu komputerowego
- konserwacja oprogramowania
- zarządzanie serwerami
- tworzenie zaawansowanych arkuszy w programie Microsoft Excel
( mile widziana
znajomość VBA )
- pomoc pracownikom w sprawach związanych z IT
- wykonwanie kopii bezpieczeństwa i zarządzanie kopiami.
Termin stażu: od 01.07.2016 do 30.09.2016 lub do uzgodnienia ze
studentem
Miejsce wykonywania stażu: Częstochowa

brak

Liczba stażystów: 1 osoba matematyk
Zakres obowiązków:
- praca przy tworzeniu arkuszy analiz finansowych
- tworzenie baz danych w oparciu o dostarczone listy klientów
- analiza techniczna i wyznaczanie trendu inwestycyjnego
- przygotowywanie danych statystycznych i zestawień
sprzedażowych
- archiwizacja i segregacja dokumentów
- pomoc przy czynnościach sprawdzających ( dane sprzedażowe )
- przygotowywanie materiałów szkoleniowych
- kompletowanie dokumentów ze szkoleń i egzaminów.
Termin stażu: od 01.07.2016 do 30.09.2016 lub do uzgodnienia
ze studentem
Miejsce wykonywania stażu: Częstochowa

