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Nazwa Firmy/
Adres odbywania
stażu
Fundacja Rozwoju
Branży Internetowej
"Netcamp"/
Technopark
Pomerania, Ul.
Cyfrowa 6

Termin
realizacji
stażu
05.201509.2015

Dział/
Stanowisko
Stażysty
Administracja/
Junior
Executive/Board
Assistant

Opis stanowiska, zakres obowiązków Stażysty
W związku z dynamicznym rozwojem Fundacja
Rozwoju Branży Internetowej Netcamp poszukuje
w Szczecinie kreatywnych osób do współpracy.
Aktualnie realizujemy tylko część naszych
pomysłów ale dzięki Tobie może się to zmienić!
Od 7 lat tworzymy wyjątkowe projekty dla branży
IT:
 Netcamp - inspirujące spotkania IT,
 Nethack – 24h hackathon tworzenia
aplikacji web/mobile,
 Startup Weekend – polsko-niemieckie
warsztaty dla startupów,
 TEDxSzczecin – inspirujące konferencje
w formacie TED,
 Badanie kompetencji programistycznych
studentów.
Podczas stażu będziesz mieć szansę:
 wspierania kreatywnych projektów,
 poznać nowoczesne narzędzia do
komunikacji i współpracy online,
 doskonalenia swoich kompetencji na
szkoleniach,
 poznania lokalnej branży IT,
 nauczyć się efektywnej pracy w zespole,
 zdobyć doświadczenie w NGO.

Wymagania wobec Stażysty


zainteresowanie
nowymi
technologiami / startupami
 bardzo dobra organizacja pracy
 umiejętność
planowania
i
ustalania priorytetów
 brak w słowniku zwrotu "Nie da
się" :)
 doświadczenie w działalności w
kołach
naukowych
/
organizacjach
studenckich/pozarządowych
 bardzo
dobre
zdolności
komunikacyjne/negocjacyjne
 samodzielność
i
dojrzałość
zawodowa
 wysoka kultura osobista i dobra
prezencja
 dobra znajomość angielskiego
Chcesz pomóc nam w rozwoju Netcampa
i tworzeniu najlepszych projektów dla
branży IT w Polsce?
Oferujemy
możliwość
zdobycia
praktycznego doświadczenia, szansę
poznania znanych ludzi z branży
internetowej,
współtworzenie
innowacyjnych projektów, przydatne
referencje oraz udział w ciekawych
szkoleniach. Razem możemy osiągnąć
więcej!

Projekt „Praktyczne kształcenie kompetencji ICT na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego” realizowany na podstawie umowy nr UDA-POKL.04.01.01-00-068/14-00
zawartej z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IV Szkolnictwo wyższe, Działania 4.1
Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy, Poddziałanie 4.1.1 Wzmocnienie potencjału
dydaktycznego uczelni.

2.

Fundacja Rozwoju
Branży Internetowej
"Netcamp"/
Technopark
Pomerania, Ul.
Cyfrowa 6

05.201509.2015

Marketing/
Marketing/PR Ninja

3.

Fundacja Rozwoju
Branży Internetowej
"Netcamp"/

05.201509.2015

Event/Project
Management/
Junior Project/Event

W związku z dynamicznym rozwojem Fundacja
Rozwoju Branży Internetowej Netcamp poszukuje
w Szczecinie kreatywnych osób do współpracy.
Aktualnie realizujemy tylko część naszych
pomysłów ale dzięki Tobie może się to zmienić!
Od 7 lat tworzymy wyjątkowe projekty dla branży
IT:
 Netcamp - inspirujące spotkania IT,
 Nethack – 24h hackathon tworzenia
aplikacji web/mobile,
 Startup Weekend – polsko-niemieckie
warsztaty dla startupów,
 TEDxSzczecin – inspirujące konferencje
w formacie TED,
 Badanie kompetencji programistycznych
studentów.
Podczas stażu będziesz mieć szansę:
 współtworzenia strategii marketingowej
 realizowania kreatywnych działań PR
 poznania procesu budowania marki
 doskonalenia swoich umiejętności w
copywritingu,
 pracy z nowoczesnymi narzędziami emarketingowymi
 nauczyć się efektywnej komunikacji
marketingowej w social media
 promocji międzynarodowych projektów
 tworzenia grafiki / montażu wideo



pasja do nowych technologii /
startupów
 zaangażowanie
i
dobra
organizacja pracy
 kreatywność i zorientowanie na
realizacje celu
 zainteresowanie
marketingiem
internetowym
 doświadczenie
przy
organizacji/promocji wydarzeń w
ramach działalności w kołach
naukowych
/
organizacjach
studenckich/pozarządkowych
 znajomość social media i
copywritingu (lekkie pióro)
 zainteresowanie i chęć rozwoju w
obszarze e-marketing/PR
 dobra znajomość angielskiego
Chcesz pomóc nam w rozwoju Netcampa
i tworzeniu najlepszych projektów dla
branży IT w Polsce?
Oferujemy
możliwość
zdobycia
praktycznego doświadczenia, szansę
poznania znanych ludzi z branży
internetowej,
współtworzenie
innowacyjnych projektów, przydatne
referencje oraz udział w ciekawych
szkoleniach. Razem możemy osiągnąć
więcej!
W związku z dynamicznym rozwojem Fundacja
 pasja do nowych technologii /
Rozwoju Branży Internetowej Netcamp poszukuje
startupów
w Szczecinie kreatywnych osób do współpracy.
 zaangażowanie
i
dobra

Projekt „Praktyczne kształcenie kompetencji ICT na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego” realizowany na podstawie umowy nr UDA-POKL.04.01.01-00-068/14-00
zawartej z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IV Szkolnictwo wyższe, Działania 4.1
Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy, Poddziałanie 4.1.1 Wzmocnienie potencjału
dydaktycznego uczelni.

Technopark
Pomerania, Ul.
Cyfrowa 6

Manager

Aktualnie realizujemy tylko część naszych
pomysłów ale dzięki Tobie może się to zmienić!
Od 7 lat tworzymy wyjątkowe projekty dla branży
IT:
 Netcamp - inspirujące spotkania IT,
 Nethack – 24h hackathon tworzenia
aplikacji web/mobile,
 Startup Weekend – polsko-niemieckie
warsztaty dla startupów,
 TEDxSzczecin – inspirujące konferencje
w formacie TED,
 Badanie kompetencji programistycznych
studentów.
Podczas stażu będziesz mieć szansę:
 realizowania kreatywnych projektów
 poznania nowoczesnych narzędzi PM
 doskonalenia swoich kompetencji ,
 współpracy z partnerami z branży IT
 nauczyć się efektywnej komunikacji i
pracy w zespole
 współtworzenia
międzynarodowych
projektów

organizacja pracy
umiejętność
planowania
i
zorientowanie na realizacje celu
 doświadczenie
przy
organizacji/promocji wydarzeń w
ramach działalności w kołach
naukowych
/
organizacjach
studenckich/pozarządowych
 dobre zdolności komunikacyjne i
umiejętność negocjacji
 zainteresowanie i chęć rozwoju w
obszarze
project
management/event marketingu
 dobra znajomość angielskiego
Chcesz pomóc nam w rozwoju Netcampa
i tworzeniu najlepszych projektów dla
branży IT w Polsce?
Oferujemy
możliwość
zdobycia
praktycznego doświadczenia, szansę
poznania znanych ludzi z branży
internetowej,
współtworzenie
innowacyjnych projektów, przydatne
referencje oraz udział w ciekawych
szkoleniach. Razem możemy osiągnąć
więcej!


Projekt „Praktyczne kształcenie kompetencji ICT na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego” realizowany na podstawie umowy nr UDA-POKL.04.01.01-00-068/14-00
zawartej z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IV Szkolnictwo wyższe, Działania 4.1
Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy, Poddziałanie 4.1.1 Wzmocnienie potencjału
dydaktycznego uczelni.

