Chmura Krajowa to dostawca rozwiązań chmurowych. Działa w modelu multicloud oferując zarówno
usługi świadczone z autorskiej Platformy Chmury Krajowej jak i chmur publicznych Google i Microsoft.
Jej wyróżnikiem na rynku są usługi dodane. Zespół certyﬁkowanych inżynierów i architektów
chmurowych pomaga klientom w doborze technologii, migracji istniejących aplikacji, budowie,
rozwoju i utrzymaniu natywnych rozwiązań w chmurach publicznych oraz monitorowaniu
i zapewnieniu bezpieczeństwa środowiska IT. Dodatkowo wspiera klientów w procesie budowy
kompetencji niezbędnych by w pełni wykorzystać potencjał chmury w realizacji ich strategii
biznesowej. Chmura Krajowa łączy najnowsze technologie i ludzi, którzy potraﬁą je wykorzystać.
Dzięki temu skutecznie pomaga przedsiębiorstwom i instytucjom publicznym w procesach
transformacji cyfrowej.
Aktualnie do naszego działu zarządzania projektami szukamy:

Stażysta/Stażystka
Miejsce pracy: Warszawa / hybrydowo

Aplikuj

poziom stanowiska:
Staż

rodzaj umowy:
Zlecenie

wymiar pracy
pełny

O projekcie:
Pracując z nami, będziesz miał/miała okazję zdobywać wiedzę i doświadczenie w zarządzania projektami
IT pod okiem doświadczonych specjalistów.
Twój zakres obowiązków:
wsparcie Kierowników Projektów w działaniach operacyjnych,
administracja dokumentacją projektową w ramach projektu, zgodnie z przyjętą metodyką,
przygotowywanie (oraz aktualizacja) raportów statusowych, prezentacji, notatek ze spotkań
oraz innych dokumentów prowadzonych w ramach poszczególnych projektów,
współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi,
zarządzanie organizacją spotkań projektowych.
Nasze wymagania:
dostępność przynajmniej 40 godzin w miesiącu w godzinach pracy biura i zespołu,
umiejętność współpracy w zespole,
skuteczność komunikacji i analitycznego myślenia,
swobodne posługiwanie się językiem angielskim,
zainteresowanie zagadnieniami związanymi z zarządzaniem projektami, wykształcenie
o tym proﬁlu będzie Twoim atutem,
Mile widziana:
znajomość metodyk zarządzania projektami,
znajomość narzędzi Google Workspace.
Oferujemy:
wsparcie merytoryczne oraz ciekawe środowisko pracy i różnorodny zakres zadań,
w pierwszych dniach przywitamy Cię na onboardingu, w trakcie którego w luźnej atmosferze
poznasz zespół, ﬁrmę i swoje obowiązki - nie zapominamy o powitalnym prezencie oraz przypisaniu
Ci “cloud buddy”, aby jeszcze bardziej wesprzeć proces Twojej aklimatyzacji,
tworzymy kulturę otwartej komunikacji i wymiany wzajemnych doświadczeń,
korzystając z biura masz do dyspozycji pyszną kawę od baristy, zdrowe przekąski, owoce oraz strefę relaksu.

Krok wyżej,
krok dalej

