Program
stażowy
2022
R&D
SOFTWARE DEVELOPMENT

O nas
DTiQ to międzynarodowa firma
produktowa budująca systemy
informatyczne.
Działamy w jednym biurze w Polsce
oraz dwóch w Stanach Zjednoczonych.

Gliwice

Framingham

Las Vegas

O nas
W polskim oddziale zajmujemy się projektowaniem oraz tworzeniem
oprogramowania w dziale R&D. Dodatkowo znajdują się tutaj polskie
pododdziały audytowania usług oraz wsparcia klienta, administracja,
operacje oraz HR.

DTiQ PL

DZIAŁ R&D

PROGRAMISTÓW
Świadczymy usługi oraz dostarczamy rozwiązania dla naszych klientów
w zakresie monitorowania oraz ograniczania strat.

Nasze rozwiązania odpowiadają na potrzeby branży

Restauracyjnej

Detalicznej

Ogólnospożywczej

Dane

Video

Budujemy narzędzia do normalizacji danych
z kas fiskalnych. Integrujemy strumienie
video z informacjami o transakcjach
sprzedażowych uzyskanymi w tym procesie.
Ilość danych spływających każdego dnia do
systemu to około trzy miliony transakcji.

Nasz system pozwala na
podgląd video na żywo oraz
dostęp do nagrań archiwalnych
we wszystkich lokalizacjach w
dowolnej chwili oraz miejscu.

Analiza
Za sprawą zaawansowanej
analityki video oraz danych
definiujemy istotne wskaźniki
operacyjne. Tworzymy algorytmy
oraz narzędzia raportowania
w celu zapobiegania stratom,
optymalizacji jakości usług
i wykrywania nieprawidłowości.

Opis projektu
stażowego
Cel

Dla kogo?

Zaprojektowanie i stworzenie

Program skierowany jest do osób,

aplikacji webowej z wykorzystaniem

które chcą zdobyć pierwsze

technologii .NET, frameworka

doświadczenie w branży IT oraz

Angular oraz dowolnego silnika

programistów z niewielkim

bazodanowego.

doświadczeniem.

Podstawą tworzenia

Szukamy osób, które kształcą się

oprogramowania w dzisiejszych

na technicznej uczelni, chcą

czasach jest praca zespołowa w stylu

rozwijać się realizując ciekawy

zwinnym (niejednokrotnie w pełni

projekt oraz chciałyby zostać

zdalnie). Dlatego przy organizacji

z nami na dłużej.

stażu postawiliśmy na odtworzenie
bardzo podobnych warunków.

O projekcie
Organizacja pracy
Ze względu na ograniczony godzinowo okres - projekt będzie realizowany w tygodniowych
sprintach.
Celem pierwszego sprintu będzie przygotowanie projektu technicznego oraz wizualnego
aplikacji. Kolejne sprinty zostaną zaplanowane zgodnie z praktykami pracy w zespole
zwinnym.

Role powiązane z tworzeniem oprogramowania
programista frontend
programista backend
inżynier danych
tester (QA)
inżynier wdrożenia (DevOps)
projektant UI/UX
Zostaną przypisane w ramach samoorganizacji zespołu przez jego członków.

Nadzór nad realizacją bedą sprawowały osoby spełniające funkcje

Product Owner - odpowiedzialny za dostarczenie wymagań, ich
konsultacje oraz odbiór projektu
Damian Blach

Scrum Masterka - odpowiedzialna za organizację pracy i spotkań
Edyta Haręza

Lider techniczny - doradca w sprawach projektowania części
technicznej oraz przeglądu kodu
Michał Herjan

Przebieg programu stażowego
Przesłanie formularza

ocena zgłoszenia

Rozmowa z opiekunem programu

decyzja o zakwalifikowaniu

Przypisanie do zespołu

Realizacja programu
lipiec - sierpień

ocena praktyk/stażu

Możliwość kontynuacji
współpracy

Współpraca może być kontynuowana przy dalszym rozwoju projektu stażowego
lub na stanowisku Młodszego Inżyniera w jednym z komercyjnych zespołów
produktowych.

Zgłoszenia
Realizacja programu stażowego: 1 lipca - 31 sierpnia 2022
Czas trwania stażu: 160h
Projekt można realizować w ramach praktyk
studenckich lub niezależnie
Oferujemy płatny staż w oparciu o umowę zlecenie
Praca w pełni zdalna
Elastyczność godzinowa w realizacji projektu
Do programu możesz zgłosić się ze swoimi znajomymi!

Wypełnij formularz do końca maja, aby wziąć udział w programie stażowym.
Kliknij w link poniżej lub zeskanuj kod QR.

https://forms.office.com/r/5Tm28LXvgD

www.dtiq.com.pl | pl.hr@dtiq.com | +48 519 726 786

