Nagrody i wydarzenia
Jak pracownicy Tech wspierają
studentów w rozwoju
Umiejętność programowania aplikacji mobilnych jest jedną z bardziej
poszukiwanych na rynku pracy w 2020 roku. Wiedzą o tym studenci Uniwersytetu Ekonomicznego (UE) w Katowicach, którzy z ochotą przystąpili do naszego pilotażowego programu. Nazwaliśmy go
Akademia TECH w ING Banku Śląskim.
Czy wiecie, że w Polsce mamy ponad 50
milionów aktywnych kart SIM używanych m.in. w telefonach komórkowych?
To znaczy, że każdy Polak ma średnio więcej niż jeden telefon – większość z nich
pracuje w systemie Android. Z tego względu umiejętność programowania aplikacji
mobilnych jest jedną z bardziej poszukiwanych na rynku pracy w tym roku.
Katarzyna Banaś i Tomasz Jach z Pionu CIO nawiązali współpracę z dr. hab.
Janem Kozakiem, opiekunem koła naukowego działającego na UE i zaproponowali studentom cykl warsztatów przybliżających praktyczne aspekty programowania mobilnego. Przewodnikami po tym
świecie byli nasi technologiczni eksperci: Łukasz Beksa i Adam Nowicki,
którzy na bieżąco sprawdzali projekty

Akademia
Tech

i pomagali w doborze technologii. Już
na pierwszym spotkaniu studenci dostali zadanie stworzenia aplikacji zintegrowanej z serwisem zewnętrznym, z którym – jak się okazało – wszyscy sobie
poradzili. Na spotkaniu podsumowującym Tomasz Wróbel, szef Departamentu Aplikacji Centralnych, gratulował studentom jakości i kompletności
projektów.
Studenci ukończyli naszą Akademię
z praktycznymi umiejętnościami. Już
w tej chwili są gotowi pisać komercyjne
aplikacje. A my zaraziliśmy się ich zapałem i pasją do nauki. Program, jak wynika z ankiet ewaluacyjnych, okazał się sukcesem, a jego uczestnicy przekazali nam
pomysły na kolejne warsztaty.

Złoty Listek dla ING
Doceniono nasze inicjatywy z zakresu
zrównoważonego rozwoju, a także zaangażowanie na rzecz klimatu w obszarze elektromobilności. Listki CSR Polityki zostały przyznane już po raz IX przez Tygodnik
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POLITYKA we współpracy z firmą doradczą Deloitte oraz Forum Odpowiedzialnego Biznesu.
Jesteśmy dumni!
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Nasze działania w obszarze Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR)
zostały zauważone i nagrodzone. Po raz drugi nasz bank otrzymał najwyższe wyróżnienie Złoty Listek CSR.

