
Stanowisko praktykanta  Praktykant/Stażysta Wsparcie IT (IT Support),  
Sopra Steria Polska Sp. z o.o. 

Dział Firmy w którym studenci będą odbywali praktyki Dział IT 

Częstotliwość praktyk 
[X] stała oferta praktyk  

[_]nieregularne (zgodnie z zgłoszeniem 
zapotrzebowania) 

Możliwa do przyjęcia w jednym okresie liczba 
kandydatów 

1 

Oferta skierowana do studentów  kierunku  [   ] DOWOLNEGO 

[_] Analityka gospodarcza 

[_] Dziennikarstwo i komunikacja społeczna 

[_] E-commerce 

[_] Ekonomia 

[_] European Master’s in Customer Relationship 
Marketing (MERCURI) 

[_] Finance and Accounting for Business[1] 

[_] Finanse i ekonomia biznesu 

[_] Finanse i rachunkowość 

[_] Finanse menedżerskie 

[_] Finanse i zarządzanie w ochronie zdrowia 

[_] Gospodarka cyfrowa 

[_] Gospodarka miejska i nieruchomości 

[_] Gospodarka i zarządzanie publiczne 

[_] Gospodarka przestrzenna 

[_] Gospodarka turystyczna 

[X] Informatyka 

[X] Informatyka i ekonometria 

[_] International Business (IB) 

[_] Logistyka / Logistyka w biznesie / Logistyka 
(tytuł zawodowy inżyniera) 

[_] European Master’s in Customer Relationship 
Marketing (MERCURI) 

[_] International Master in Intercultural Business 
(MAGELLAN) 

[_] Międzynarodowe stosunki gospodarcze 

[_] Prawo w zarządzaniu 

[_] Przedsiębiorczość i finanse 

[_] Rachunkowość i podatki 



[_] Quantitative Asset and Risk Management 
(ARIMA) 

[_] Zarządzanie 

[_] Zarządzanie publiczne 

[_] Inny (jaki?) ………………………………………………….. 

Wymagania względem kandydata 

 znajomość j. angielskiego na poziomie B1, 
 wykonywanie prac fizycznych w celu 

utrzymania 
 infrastruktury biurowej oraz sprzętowej, 
 dobra znajomość systemu operacyjnego MS 

Windows 10/ 
 11 oraz Android, 
 dobra znajomość pakietu biurowego MS Office, 
 bardzo dobra znajomość obsługi oraz 

diagnostyki sprzętu 
 komputerowego, 
 bardzo dobra organizacja pracy oraz 

komunikatywność, 
 umiejętność szybkiego uczenia się, 
 wysoka kultura osobista. 

Zakres obowiązków 

 wsparcie działu IT w codziennych zadaniach, 
 montaż okablowania oraz przygotowywanie 

stanowisk 
 pracy dla pracowników, 
 rozwiązywanie problemów ze sprzętem i 

oprogramowaniem 
 u pracowników, 
 utrzymanie standardu firmowego na 

przestrzeniach 
 biurowych, 
 zarządzanie sprzętem komputerowym, 
 inwentaryzacja sprzętu komputerowego, 
 konfiguracja i diagnostyka sprzętu 

komputerowego, 
 komunikacja z pracownikami (j. polski oraz j. 

angielski), 

Oferujemy 

 pracę w środowisku międzynarodowym z 
wykorzystaniem 

 języków obcych, 
 przyjazną atmosferę w pracy, 
 zdobywanie doświadczenia w dziale IT 

międzynarodowej 
 firmy, 
 styczność z infrastrukturą sieciową, 
 pełne szkolenie. 

Minimalna, tygodniowa dyspozycyjność 20 godzin, minimalnie 4 h dziennie 

Czy oferta skierowana jest również do studentów 
zagranicznych, którzy nie posługują się j. polskim? Tak/Nie 



Adres strony internetowej dedykowanej programowi 
praktyk studenckich 

 

DANE OSOBY ODPOWIEDZALNEJ ZA KWESTIE ZWIĄZANE Z PROGRAMEM PRAKTYK W FIRMIE/INSTYTUCJI 

Imię i nazwisko:      Marta Stabik 
Funkcja:      Recruitment Advisor 
E-mail:      rekrutacja@soprasteria.com 
Telefon stacjonarny:       
Telefon komórkowy:       514 701 138 
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