
 

Stanowisko praktykanta,  
Nazwa firmy 

Praktykant w Dziale Developmentu (Front-end),  

PERITUS – ACT Sp. z o.o. 

Dział Firmy w którym studenci będą 
odbywali praktyki 

Development 

Częstotliwość praktyk 
[X] stała oferta praktyk  

[_] nieregularne (zgodnie z zgłoszeniem zapotrzebowania) 

Możliwa do przyjęcia w jednym 
okresie liczba kandydatów 

1 

Preferowane kierunki studiów1  [_] DOWOLNY 

[_] Bezpieczeństwo w biznesie 

[_] Dziennikarstwo i komunikacja społeczna 

[_] E-commerce 

[_] Ekonomia 

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

[_] Finance and Accounting for Business2 

[_] Finanse i ekonomia biznesu 

[_] Finanse i rachunkowość 

[_] Finanse menedżerskie 

[_] Finanse i zarządzanie w ochronie zdrowia 

[_] Finanse menedżerskie 

[_] Gospodarka cyfrowa 

[_] Gospodarka i zarządzanie publiczne 

[_] Gospodarka miejska i nieruchomości 

[_] Gospodarka przestrzenna 

[_] Gospodarka turystyczna 

[x ] Informatyka 

[x ] Informatyka i ekonometria 

[_] International Business (IB) 

[_] International Master in Intercultural Business (MAGELLAN) 

[_] Logistyka 

[_] Logistyka w biznesie 

[_] Logistyka (tytuł zawodowy inżyniera) studia 7-semestralne 

[_] Międzynarodowe stosunki gospodarcze 

                                                           
1 Szczegółowy wykaz i opis kierunków studiów i specjalności: www.ue.katowice.pl/kandydaci.html  
2 Specjalność na kierunku Finanse i Rachunkowość. Program w całości prowadzony w języku angielskim. 



[_] Prawo w zarządzaniu 

[_] Przedsiębiorczość i finanse 

[_] Rachunkowość i podatki 

[_] Quantitative Asset and Risk Management (ARIMA) 

[_] Zarządzanie 

[_] Zarządzanie publiczne 

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

Wymagania względem kandydata 

Zapraszamy osoby, które: 

- interesują się front-endem, są zmotywowane do nauki w tym 
zakresie, nastawione na rozwój i zdobywanie nowych umiejętności, 

- odznaczają się proaktywnością i zaangażowaniem oraz 
optymizmem i otwartością na nowe pomysły, 

- znają w stopniu przynajmniej komunikatywnym język angielski, 

- wykorzystują pakiet Ms Office w codziennej pracy, z 
wyszczególnieniem Excel i PowerPoint (o365), 

- mają podstawową wiedzę z zakresu: 

o JavaScript (w tym JQuery, AJAX), 

o HTML5 + CSS3, 

o Bootstrap, 

o WordPress, 

o React Native,  

- dodatkowo mile widziana również podstawowa znajomość Sass i 
Redux. 

Zakres obowiązków 

- projektowanie oraz programowanie poszczególnych elementów 
systemu, 

- przygotowywanie dokumentacji w języku angielskim, 

- testowanie i analizowanie programowanych części kodu, 
rozwiązywanie błędów, 

- wspieranie zespołu w aktualnych projektach. 

Oferujemy 

- Rozwój, dawkę wiedzy oraz doświadczenia, 

- Profesjonalne narzędzia pracy,  

- Satysfakcję z wykonywanej pracy, 

- Naszą otwartość na przedstawianie swoich pomysłów, 

- Przyjazną niekorporacyjną atmosferę w międzynarodowym 
środowisku, 

- Pracę w zgranym, zmotywowanym zespole, który chętnie dzieli się 
wiedzą, 

- Współpracę z klientami będącymi liderami w swoich branżach, 

- Elastyczny czas pracy, 



- Możliwość zatrudnienia po odbyciu praktyk. 

Minimalna, tygodniowa 
dyspozycyjność 

Ok. 20 godz. 

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

Nie 

Adres strony internetowej 
dedykowanej programowi praktyk 
studenckich 

https://www.peritus-act.com/staze-i-praktyki/ 

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

Imię i nazwisko: Patrycja Wagner 
Funkcja: Kierownik Działu Administracji 
E-mail: patrycja.wagner@peritus-act.com 
Telefon stacjonarny: - 
Telefon komórkowy: 605999146 
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