
 

 

 AKADEMIA GLOBEMY  
Intensywny program szkoleniowy dla młodych programistów 
 
Celem Akademii jest wdrożenie do pracy w zawodzie programisty osób, które nie posiadają wykształcenia 
informatycznego. Poszukujemy kandydatów, którzy mają wyższe wykształcenie oraz chęci rozpoczęcia kariery 
jako programista, wsparte odpowiednimi predyspozycjami (algorytmiczne myślenie, otwartość na nową 
wiedzę, zdecydowaną chęć nauki). W ramach Akademii przewidujemy doszkolenie z istotnych zagadnień 
programistycznych na poziomie ogólnym w oparciu o technologie stosowane w Globemie. Po zakończeniu 
Akademii, która trwa około 6-8 tygodni, najzdolniejszym kandydatom zaproponujemy umowę o pracę. 

 
Podstawowe informacje: 

• Czas trwania: około 4-8 tygodni 

• Przebieg: codzienne zajęcia w warszawskiej siedzibie Globemy, w godzinach 9-17: poranne zajęcia z 
prowadzącym, następnie rozwiązywanie zadań – samodzielnie i wspólnie z grupą 

• Prowadzący: pracownicy Globemy, m.in. programiści i architekci dużych systemów informatycznych z 
ponad 20-letnim doświadczeniem 

• Zakres szkolenia: ogólna wiedza informatyczna, z nastawieniem na te elementy, na których w 
Globemie zależy nam najbardziej, w szczególności:  

o podstawowe algorytmy, ocena złożoności obliczeniowej 
o struktury danych 
o programowanie obiektowe, wzorce projektowe, dobre praktyki  
o inżynieria oprogramowania, warsztat programisty, testowanie kodu i debugowanie, jakość 

kodu 
o praca w zespole programistycznym 
o programowanie współbieżne i rozproszone 

 
Od kandydatów oczekujemy: 

• Wyższego wykształcenia 

• Ogólnych umiejętności programowania, popartych doświadczeniem zdobytym na kursach, uczelniach 
lub we własnym zakresie 

• Otwartego umysłu, zdolności analizy i rozwiązywania problemów  

• Silnej wewnętrznej motywacji do rozwoju i podnoszenia swoich kompetencji 

• Umiejętności nawiązywania kontaktu i chęci pracy w grupie 

• Mile widziane są umiejętności z dziedzin pozainformatycznych 
 
Kwalifikacje do Akademii prowadzimy do końca grudnia 2017 roku. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt 
mailowy na adres: akademia@globema.pl z tytułem: Akademia Globemy. Do zgłoszenia prosimy dołączyć plik z 
CV nazwany: Nazwisko_Imię_CV. Na podstawie zgłoszeń będziemy zapraszać wybranych kandydatów na 
rozmowę kwalifikacyjną.  
 
Globema jest wiodącym dostawcą i integratorem kompleksowych rozwiązań informatycznych (opartych o 
rozwiązania firm Google i General Electric) m.in. dla energetyki, telekomunikacji, ciepłownictwa, logistyki i 
wielu innych branż. Zapraszamy na www.globema.pl 

akademia@globema.pl 
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