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WSPARCIE IT 
Jesteśmy polską firmą, która od ponad 10 lat działa w branży IT. Specjalizujemy się w dostarczaniu 
wsparcia administracyjnego, infrastruktury oraz optymalizacji dla projektów e-commerce opartych o 
platformę Magento. Pomagamy naszym klientom w realizacji projektów, które stanowią kreatywne i 
technologiczne wyzwania. Mamy swojego culture-booka, w którym spisaliśmy wartości, jakimi się 
kierujemy. Według nich dobieramy projekty, które realizujemy, tworzymy zespoły, które nad nimi pracują 
i podejmujemy decyzje - te mniej i bardziej ważne :). Centuria to ludzie, którzy współpracują efektywnie 
bez ciągłego nadzoru i kontroli - i to działa, ponieważ decyzyjność mają w swoich rękach na każdym 
etapie projektu. Po prostu wiedzą co mają robić :) 
 
Dla kogo? 
Studenci Informatyki oraz Informatycznych Technik Zarządzania 
 
Co Cię czeka? 

• Obsługa narzędzi: JIRA (system ticketowy), Zabbix (system monitoringu), Pingdom  
(system monitoringu), Tawk.to (system do obsługi czatu), vTiger (system inwentaryzacyjny) 

• Inwentaryzacja oraz konserwacja serwerów (najnowsze serwery HP) 
• Wizyta w Data Center 2 Beyond 
• Dodatkowo, obserwacja działań administracyjnych członków zespołu Linux i Windows oraz FLS 

oraz w czasie końcowych tygodni szkolenia z administratorami i proste prace administracyjne. 
• W ostatnich dwóch miesiącach dostęp do płatnych platform edukacyjnych takich jak Linux 

Academy." 
 
Dlaczego warto? 
Podczas praktyk pokażemy Ci jak mija dzień pierwszej linii wsparcia firmy IT. Zapoznasz się  
z systemami monitoringu takimi jak zabbix czy pingdom. Będziesz mógł zobaczyć jak wygląda 
administracja serwerami linux od kuchni. Pokażemy Ci także jak wygląda serwer od środka  
i prace z nim (np. dokładanie RAMu). Zwiedzisz Data Center Beyond.pl i zobaczysz na własne oczy jak 
wygląda serwerownia na światowym poziomie od środka. 
 
Wymiar czasu 

• Początek stażu w lipcu lub sierpniu 2019 r.  
• przy praktykach 3 miesięcznych – około 30 h/tydzień 

 

Zgłoszenia wraz z CV oraz portfolio należy wysyłać  
na biuro.karier@cdv.pl do 7 czerwca 2019 r. 

 
W CV koniecznie należy umieścić i podpisać klauzulę: 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji do 
programu stażowego (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) 
oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)). 
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