O nas
Jesteśmy rodzimą firmą technologiczną działającą głównie na rynku polskim. Wspieramy
firmy w kompleksowej transformacji cyfrowej, oferując rozwiązania dla branży
ubezpieczeniowej, InsurTech, FinTech oraz Healthcare.
Nasze biuro to 540 metrów kwadratowych w samym centrum starego miasta. Znajdujemy się
w budynku Nowego Arsenału po
położonym przy ulicy Dominikańskiej 9.
Pracujemy zwinnie, wykorzystując Scruma i metodykę DevOps. W naszych szeregach pracuje
ponad 70 specjalistów IT i biznesu. Najcenniejszym zasobem są dla nas ludzie. Wierzymy w
naszych pracowników i ich kompetencje, dlat
dlatego
ego nieustannie zachęcamy do rozwoju i
dzielenia się wiedzą.

O praktykach
Praktyki w ecomie to świetna okazja na zdobycie praktycznej wiedzy i biznesowego
doświadczenia, a także szansa na rozpoczęcie kariery w rozwojowej branży IT.

Kogo szukamy? Osób ambitnych
nych i chętnych do rozwoju. Nie oferujemy praktyk studentom
zainteresowanym wyłącznie odbyciem obowiązku „na zaliczenie”.Od
.Od pierwszych chwil
budujemy ducha obustronnej współpracy, stawiając na długofalową kooperację.
kooperację
Nasza praktyka
raktyka jest dla wszystkich pas
pasjonatów programowania,, którzy stawiają pierwsze kroki
w branży i posiadają już podstawowe kompetencje programistyczne. Nasza oferta nie jest
zatem skierowana wyłącznie dla studentów, jednak nie ukrywamy, że w 90% przypadków to
właśnie oni zasilają nasze szeregi
eregi praktykantów.

Jak wyglądają praktyki w ecom?
Praktyki trwają 3 miesiące i są płatne
płatne.. Praktyki studenckie będące wymogiem zaliczenia etapu
studiów (120 / 160 h) stają się zatem częścią nieco dłużej współpracy. Po okresie 3 miesięcy,
jeżeli obie stronyy są zadowolone ze współpracy i wykazują chęci jej przedłużenia, praktykant
najczęściej zostaje zatrudniony jako Junior Software Developer.
Grafik jest elastyczny, z łatwością można połączyć pracę z zajęciami na uczelni. Oczekujemy
dyspozycyjności około 30h
h tygodniowo w godzinach 8:00 – 18:00. Praca odbywa się
stacjonarnie w naszym biurze.
Istnieją dwie główne ścieżki rozwoju programistycznego - .NET oraz Java. Jest to główny
podział kompetencji w naszej firmie. W każdej z wyżej wymienionych technologii pracuje kilka
zespołów scrumowych,, rozwijających różne projekty. W zespołach jest zazwyczaj około 4-6
4
osób.
Każdy praktykant otrzymuje swojego mentora, który staje się jego dedykowanym opiekunem.
Najczęściej jest to Senior Softwar
Software
e Developer należący do tego samego zespołu co
praktykant. Obowiązkiem mentora jest wdrożenie praktykanta w prace projektową, rozwój
jego umiejętności i kompetencji oraz stała opieka i pomoc.
Praktykant jest pełnowartościowym członkiem zespołu od pierwszyc
pierwszych
h dni współpracy.
Rozwija oprogramowanie, uczestniczy w spotkaniach zespołowych i bierze udział w
telekonferencjach z klientami. Nie ma parzenia kawy – no chyba, że dla siebie i to z dobrego
ekspresu ষ Dodatkowo wszelkie inicjatywy firmowe są w zasięgu je
jego
go ręki – dzielenie się
wiedzą, uczestniczenie w gildiach tematycznych, integracje.

Jak się zgłosić?
Zgłoszenia przyjmujemy mailowo na adres rekrutacja@ecom.software. Jednocześnie
zastrzegamy sobie prawo do kontaktu z wybranymi kandydatami. Na praktyki obowiązuje
o
proces rekrutacyjny – to my decydujemy, z kim nawiążemy współpracę.

