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Jak patrzed na rynek IT 
(pod kątem wyboru przyszłego pracodawcy)

Parametry do rozważenia:

 zgodność z planowanym profilem kariery

 ambitny start - „wysokie C” czy spokojnie, ale w swoim tempie do celu

 decyzja: korporacja, a inne formy zatrudnienia

 software, hardware, integracja, doradztwo 

 rozmiar firmy w czasie = stabilność

 poziom innowacyjności (hype vs. wydatki R&D vs. wpływ na rynek)



Czym się zajmowad w korporacji

Cykl życia produktu i co z niego wynika dla firm oraz kandydatów



CHMURA

LIVE    ONLINE

AZURE



Co to znaczy duża inwestycja

Rozmiar boiska do piłki 
nożnej
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Czego może oczekiwad firma IT ?

Na co zwracam(y) uwagę u osób rozpoczynających pracę:

 Kompetencje podstawowe (wiedza techniczna, marketingowa etc.)

 Umiejętność szybkiego uczenia się

 Samoocena vs. marketing

 Odwaga vs. Arogancja

 Odporność na stres

 Praca w grupie
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W co warto inwestowad czas ?

 Zaistnieć w sieci – ciągły wzrost znaczenia zmieniających się „social media”

 Wiedzieć o trendach w branży/branżach, które są na Państwa „radarze”

 Planować lub rozpoczynać certyfikacje wiedzy merytorycznej 

 Zdobywać doświadczenie na praktykach w różnych firmach

 Rozwijać umiejętności „miękkie”, interpersonalne: 

Inżynier na wykładzie z psychologii, inteligencji emocjonalnej, empatii – jak najbardziej !
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Microsoft

Organizacja

Ponad 92 tys. pracowników - ponad 50% w USA

Ok 50%. osób zatrudnionych jest w działach Grupach Biznesowych

Ok 15%. to pracownicy działów operacyjnych i finansowych, personalnych, 
administracyjnych

17% pracowników w wieku poniżej 29 lat

Obecność na świecie

128 krajów

Ponad 100 oddziałów

Centra Operacyjne – Reno, Puerto Rico (USA), Irlandia, Singapur, 

Centra Badań i Rozwoju - USA, UK, Chiny, Indie

Ponad 9 mld$ - badania i rozwój ! 

Siedziba:   Redmond (USA)



Microsoft Polska

Zatrudnienie:  

• ok 400 osób (25% to kobiety)

• Ciao Wroclaw – 60 osób

Siedziba, Warszawa 

• www.microsoft.pl

Entertainment
& TV

Windows 
Mobile

Search
& Ads

Enterprise
Infrastructure

Communications& 
Productivity

Windows /IE Server

ERP
& Others…

http://www.microsoft.pl/


Mało kto wie o

Ciao! - wiodący, europejski serwis, umożliwia porównywanie cen różnych produktów,       

zakupy przez Internet oraz zapoznanie się z opiniami innych konsumentów

 aktualne ceny produktów z tysięcy sklepów inetrnetowych

 26,5 mln użytkowników z 7 krajów

 ponad 5 mln recenzji na temat produktów

 firma powstała w Monachium w 1999 roku

 od 2005 roku należy do firmy Greenfield Online INC

 główna siedziba w Monachium, oraz cztery lokalne biura w Londynie, 

Paryżu, Timiszoarze oraz we Wrocławiu. 

Ciao! – polski oddział we Wrocławiu:

zatrudnia pracowników, którzy są „zapleczem technicznym” Ciao!, zajmują się rozwojem 

oprogramowania, jego testowaniem i aktualizowaniem  (zatrudnieni są tu m.in: Software Quality 

Engineers, Software Development Engineers, Price Comparison Specialists)



Zespół akademicki w Microsoft
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Praktyki w Microsoft Polska

Kogo poszukujemy?
– studentów, którzy chcą podnieśd swoje kwalifikacje zawodowe 

• ze wszystkich lat studiów,
• z kierunków technicznych, marketingowych, lingwistycznych, ….

Czego wymagamy od kandydatów?
– chęci do poznawania technologii i zdobywania nowych umiejętności,
– kreatywnego myślenia, pozwalającego szybko rozwiązywad problemy,
– umiejętności pracy w wirtualnym zespole.

Zgłoszenia należy wysyład na adres v-rafacz@microsoft.com

mailto:v-rafacz@microsoft.com
mailto:v-rafacz@microsoft.com
mailto:v-rafacz@microsoft.com


Praktyki letnie w Redmond

W ramach corocznego programu praktyk EMEA Internship Program polski oddział Microsoft organizuje
nabór studentów na płatne praktyki letnie, które odbywają się w miesiącach letnich w centrali
Microsoft w Redmond, w USA. Wybrani podczas procesu rekrutacji kandydaci mają szansę na
dogłębne poznanie a także współtworzenie najnowszych technologii Microsoft. Pracując na
stanowisku Inżyniera Projektanta Oprogramowania, praktykanci włączeni są do zespołów
pracujących nad tworzonymi i testowanymi produktami, mają szansę na poznanie firmy oraz
zdobycie doświadczenia pod okiem najwybitniejszych fachowców – programistów z całego świata.

Od kandydatów oczekujemy następujących umiejętności: 
 tworzenia oprogramowania w C/C++/C#; 

 szybkiego, logicznego rozwiązywania problemów; 

 kreatywnego myślenia; 

 dobrej znajomości języka angielskiego. 

Więcej informacji na : 
http://www.microsoft.com/poland/careers/searchgraduatejobs.mspx

http://www.microsoft.com/poland/careers/searchgraduatejobs.mspx


Program MACH

 2 letni program skierowany do absolwentów

 Zatrudnienie w Microsoft na stanowisku marketingowym, sprzedażowym lub technicznym

 Uczestniczenie w międzynarodowym programie (szkolenia, konferencje, udział w projektach 
regionalnych/światowych)

Od kandydatów oczekujemy:

 Wykształcenia wyższego

 Biegłej znajomości języka angielskiego

 Doskonałych umiejętności komunikacyjnych (prezentacyjnych)

 Ciągłego dążenia do samodoskonalenia

 Otwartości, kreatywności, entuzjazmu

MACH czyli (Microsoft Academy for College Hires)



Dziekuję za uwagę

Q & A


