
 

 
Projektów programistycznych nie tworzą narzędzia czy procesy, lecz ludzie. Ludzie, których pasja leży    
u podstaw najlepszych rozwiązań informatycznych.  
Capgemini Software Solutions Center specjalizuje się w tworzeniu zaawansowanego oprogramowania 
spełniającego najwyższe standardy jakości. Oprogramowania opartego na wiedzy, wieloletnich 
doświadczeniach, dojrzałych procesach oraz właśnie na pasji naszych pracowników. 
W naszym wrocławskim biurze pracuje już ponad 300 młodych i otwartych ludzi, którzy oprócz 
codziennej pracy nad swoimi zadaniami dbają jednocześnie o rozwój swoich technicznych i osobistych 
kompetencji. Wielokulturowe zespoły projektowe oraz kompleksowe, złożone zadania stwarzają nam 
idealne warunki do rozwoju kariery. 
 
Jeśli poszukujesz nowych wyzwań, czujesz, że nadszedł czas, aby zrobić kolejny krok w 
Twojej karierze - zgłoś się do nas! 

 
PRAKTYKANT/PRAKTYKANTKA  

Nr ref. SSC/12/Wro 
Opis stanowiska: 

 
Osoba odbywąjaca praktykę/staż uczestniczy w projektach dotyczących tworzenia i dalszego rozwijania 
aplikacji oraz systemów informatycznych zaprojektowanych na indywidualne potrzeby naszych klientów. 
Praca nad oprogramowaniem odbywa się głównie w oparciu o języki programowania wyższego poziomu 
(m.in. JAVA, C#, C++), nowoczesne technologie, narzędzia oraz metodyki i dobre praktyki inżynierii 
oprogramowania operte o międzynarodowe standardy.  
 
W zależności od projektu do zadań praktykanta/stażysty może należeć implementowanie kodu 
źrodlowego oraz testów jednostkowych, projektowanie scenariuszy testowych i przeprowadzanie testów 
aplikacji. Praca odbywa się w międzynarodowych zespołach, co obok wiedzy pozwala silnie rozwijać 
umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnej w językach obcych.  
 
Wymagania: 

 
 Student/-ka 3 lub 4 roku studiów magisterskich lub inżynierskich na kierunkach ścisłych 

(informatyka, matematyka, fizyka) lub na kierunkach ekonomicznych  

 Umiejętność posługiwania się językami programowania obiektowego i językami skryptowymi 
(idealnie Java, Groovy, Ruby, Excel lub VBA) w zakresie prostych aplikacji narzędziowych, 
administracyjnych, programowania algorytmów (np. przetwarzających dane)  

 Dobra znajomość języka niemieckiego  

 Samodzielność i aktywność w działaniu  

 Doskonała umiejętność analitycznego myślenia 

Oferujemy:  

 Udział w prestiżowych projektach międzynarodowych  

 Możliwość elastycznego dostosowania czasu pracy  

 Przyjazną atmosferę w pracy 

 

Zgłoszenia w języku niemieckim lub angielskim wraz z numerem referencyjnym, prosimy 
przesyłać na adres:  
 

rekrutacja.ssc.pl@capgemini.com 
www.pl.capgemini-sdm.com/kariera 

 



Prosimy o dopisanie klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy 
dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 
29.08.97 (Dz. U. Nr 133 poz. 883)". 

 


