Oferta pracy
Nr referencyjny: 7959/18/PS
Nazwa firmy: Capgemini Polska
Opis: Capgemini is one of the world’s foremost providers of Consulting, Technology and Outsourcing
services, enables its clients to transform and perform through technologies. Present in more than
40 countries, Capgemini employs over 120000 people worldwide. The Polish division of
Capgemini employs more than 6000 people in Katowice, Krakow, Warsaw, Wroclaw, Poznań and
Opole, and is growing fast.
Stanowisko: CLIC’kaj po angielsku! Program rozwojowy dla osób ze znajomością języka
angielskiego
Kategoria stanowiska pracy: Sprzedaż/Obsługa klienta
Lokalizacja: Polska, śląskie, Katowice
Typ pracy: praca stała
Rodzaj umowy: umowa o pracę: umowa na czas nieokreślony
Obowiązki: • intensywną naukę języka angielskiego do 3 miesięcy w 100% opłaconą przez Capgemini,
połączoną ze zdobywaniem doświadczenia zawodowego,
• współpracę z doświadczonymi ekspertami i możliwość szybkiej nauki umiejętności IT i
biznesowych,
• zatrudnienie na umowę o pracę od pierwszego dnia trwania programu,
• po zakończeniu projektu – pracę w zespole Capgemini na rzecz jednego z naszych prestiżowych
klientów.
Wymagania:
Języki:
- angielski - C1 - zaawansowany
Dodatkowe wymagania:
• w minimum średnim stopniu znasz język angielski, jesteś nastawiony na jego intensywną naukę
i gotowy następnie pracować w tym języku,
• chcesz pod okiem ekspertów zdobyć doświadczenie zawodowe w obszarze obsługi klienta i IT,
• jesteś głodny wyzwań, szukasz możliwości rozwoju,
• potrafisz pracować zespołowo,
• chcesz wspierać naszych klientów przy użyciu nowych technologii.
Warunki pracy: Oferta Capgemini:
• możliwość pracy w różnym wymiarze i w elastycznych godzinach pracy,
• wsparcie na początku pracy, w ramach programu wdrożenia, i opieka tzw. buddy’ego,
• możliwość udziału w ambitnych, zróżnicowanych projektach i szansę na świetny start kariery w obszarze IT,
• szanse rozwoju i doskonalenia umiejętności, a także wraz z nabywaniem doświadczenia – możliwości awansu w
oparciu o jasne reguły,
• dostęp do projektów rozwojowych (w tym 20000 szkoleń online, warsztatów i publikacji – dostępnych także z domu,
dofinansowanie nauki języka obcego, programy coachingowe, grupy eksperckie) oraz możliwość zdobywania
certyfikacji (ITIL, Vmware, Citrix, Oracle Database),
• bogaty pakiet benefitów (m.in. opieka medyczna, ubezpieczenie na życie, karta sportowa, dofinansowanie udziału w
wydarzeniach kulturalnych),
• przyjazna, niekorporacyjna atmosfera i możliwość udziału w dodatkowych inicjatywach, takich jak programy CSR (np.
Teatr Capgemini), program wolontariatu, wydarzenia sportowe i integracyjne,
• dogodnie położone biura z certyfikatem „Przyjazne rowerom”

Typ aplikacji: CV

Kontakt: e-mail: recruitmentIS@capgemini.com
Komentarz: Zainteresowanych kandydatów prosimy o aplikowanie online lub wysyłanie CV na adres
recruitmentIS.pl@capgemini.com Prosimy o zawarcie numeru referencyjnego
BK/Clic/Angielski/KTW w tytule wiadomości.
Informujemy, że administratorem danych osobowych podanych w zgłoszeniach rekrutacyjnych
jest Capgemini Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy al. Jerozolimskich 96. Pana/Pani
dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych
osobowych (t.j. Dz. U. 2002, Nr 101, poz. 926 ze zm.) na potrzeby realizacji procesów rekrutacji
prowadzonych obecnie i w przyszłości. Informujemy, że w ramach procesu rekrutacji dane
osobowe będą również przetwarzane poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, w tym
jednostki Capgemini w Indiach.Przetwarzanie danych może zawierać również nagrania głosowe.
Podanie danych jest dobrowolne. Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych ich
poprawiania.
Prosimy o dopisanie następującej klauzuli:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Capgemini Polska Sp. z o.o. danych osobowych
zawartych w mojej ofercie pracy na potrzeby procesów rekrutacji prowadzonych obecnie i w
przyszłości zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych
(Dz. U. 2002, Nr 101, poz. 926 ze zm.) Zezwalam również Capgemini Polska Sp z o.o. na
przetwarzanie moich danych osobowych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, w tym
przez jednostki w Indiach
Wszystkim zainteresowanym zapewniamy dyskrecję. Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi
tylko na wybrane aplikacje. Proces rekrutacji prowadzony jest zgodnie z zasadami równego
traktowania w zatrudnieniu, Kodeks Pracy, Rozdział IIa, art. 183a – 183e.
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