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Programistami może zostać wiele osób, które do tej pory o tym nie myślały.
Wystarczą dobre podstawy z algorytmiki, fizyki, telekomunikacji czy matematyki oraz
chęć do nauki. Całej reszty chętni mogą nauczyć się w nowym projekcie
wrocławskiego oddziału firmy Nokia (wcześniej NSN).
Nokia Academy poszukuje pierwszych śmiałków, którzy będą chcieli nauczyć się
programowania lub testowania, a dzięki temu, wstąpić w szeregi pracowników Nokii.
- „Wiemy, że wiele osób posiadających dyplom z kierunków ścisłych lub podstawową wiedzę
z programowania, chciałoby podszkolić się i zwiększyć swoje możliwości na rynku pracy.
Szukamy właśnie takich osób, ambitnych i otwartych na nową wiedzę. Nokia Academy to
miejsce, gdzie możemy się spotkać i wspólnie osiągnąć cele” – mówi Grzegorz Kwiatkowski,
Manager Rekrutacji z Europejskiego Centrum Oprogramowania i Inżynierii.
Nokia Academy skierowana jest do osób, które chcą się rozwijać i zdobywać/zgłębiać
umiejętności związane z programowaniem w jednym z najbardziej popularnych języków
obiektowych – C++ oraz C lub w obszarze testowania. Projekt zakłada intensywne
miesięczne szkolenia przygotowujące do pracy na wybranym stanowisku. Każdy, kto
pomyślnie przejdzie ten okres próbny, ma szansę na stałe zatrudnienie we wrocławskiej
Nokii. W dwóch edycjach Nokia Academy przeszkolonych ma zostać 120 osób.
Zapisy do pierwszej edycji ruszyły już dziś na stronie:
www.bepartofsomething.eu/akademia
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Nokia
Nokia to największy na świecie specjalista w dziedzinie transmisji szerokopasmowej w
sieciach komórkowych. Firma działa w czołówce każdej generacji technologii mobilnych, od
pierwszego połączenia w sieci GSM, po pierwsze połączenie w sieci LTE. Eksperci na całym
świecie tworzą nowe rozwiązania, których poszukują operatorzy dla swoich sieci.
Nokia inwestuje w innowacyjne technologie mobilne, które łączą miliardy urządzeń na całym
świecie. Firma dostarcza najbardziej wydajne sieci komórkowe na świecie, wiedzę
umożliwiającą maksymalne zwiększenie ich wartości oraz usługi, dzięki którym wszystkie te
elementy perfekcyjnie ze sobą współpracują.
Więcej informacji: www.nsn.com / / http://company.nokia.com
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