
GDZIE:
Elbląg / Warszawa / POLSKA

OBSZAR:
badania, analizy, programowanie

STANOWISKO:

program stażowy

aplikuj na adres:
it@opegieka.pl

Dołącz do naszego zespołu!

Zrób wielki skok w swojej karierze.

OPIS STANOWISKA

WYMAGANIA

CO OFERUJEMY?

• systemy operacyjne Windows/Linux i oprogramowanie narzędziowe,

PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW

W ramach stażu masz możliwość zdobycia doświadczenia w takich obszarach jak:

• projekty B+R w kooperacji z innymi jednostkami naukowymi,

• badania i analizy, przetwarzanie danych, tworzenie dokumentacji projektowej.

• analiza i dokumentacja wymagań,

• frontend - HTML/CSS/JS, Vue.js, ExtJS,

• projektowanie interfejsów gra�cznych, prototypowanie, tworzenie makiet.

• mobile – PWA, React Native.

INTEGRACJA I PRZETWARZANI DANYCH

• wykorzystanie baz PostgreSQL+PostGIS, MySQL,

BADANIA

• budowanie architektury systemów, w szczególności GIS, w tym systemów opartych o  platformy 

chmurowe do przetwarzania big geo data,

• budowanie modeli danych, import/eksport, transformacja danych,

• przetwarzanie w modelu big data (Spark, Hadoop, Mesos),

• modelowanie i narzędzia 3D.

TESTOWANIE

• testy automatyczne i manualne,

• testy bezpieczeństwa, wydajności,

PROGRAMOWANIE

• backend – PHP, Java, C#, MDL, Python,

• dokumentacja testowa.

ADMINISTRACJA SYSTEMÓW

• administrowanie infrastrukturą data centre,

• helpdesk/wsparcie użytkowników,

• bezpieczeństwo systemów.

• sysops, devops,

UCZENIE MASZYNOWE

źStudiowanie lub ukończenie kierunku związanego z informatyką, geodezją i kartogra�ą, bądź 

geoinformatyką

źKomunikatywność i umiejętność pracy w grupie

źSamodzielne wykorzystywanie wiedzy i umiejętności, sprawne i efektywne działanie, dążenie 

do i osiąganie celów

źZnajomość angielskiego na poziomie B1 - średniozaawansowany

źMożliwość zakwaterowania

źDostęp do �rmowego kortu tenisowego, do�nansowanie do nauki języków obcych

źDla najlepszych stażystów możliwość kontynuowania współpracy w pełnym etacie/B2B

źStaż w profesjonalnym zespole w sympatycznej i kameralnej atmosferze przy ambitnych i 

rozw�ających projektach

źPłatny staż (3-6 m-cy) w trybie lokalnym, zdalnym lub hybrydowym

źElastyczny czas pracy i dużą samodzielność w jej organizacji

źDostęp do materiałów szkoleniowych, branżowej prasy i książek

źWsparcie opiekuna

OPEGIEKA Sp. z o.o. gromadzi i przetwarza dane osobowe (imię, nazwisko, doświadczenie zawodowe i dane kontatkowe) o Tobie. Niniejsze dane są

poufne i wykorzystywane wyłącznie w celach rekrutacyjnych wewnątrz OPEGIEKA. Jest to konieczne, by móc przedstawić Tobie szansę rozwoju w OPEGIEKA.


