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AKADEMIA PROGRAMOWANIA Z KNOWDE
Bezpłatna nauka programowania
A dla najlepszych po zakończeniu Akademii:
oferta pracy elastycznie dostosowana do grafiku zajęć!
O organizatorze:
Kruko Sp. z o.o. to software house zajmujący się tworzeniem aplikacji mobilnych i webowych
dopasowanych do potrzeb swoich klientów. Zespół inżynierów realizuje innowacyjne projekty
programistyczne, które ułatwiają i unowocześniają sposób działania biznesu w Polsce i na świecie.
Jednym z nich jest międzynarodowa platforma marketplace: Knowde.com.
Kruko powiększa swój zespół i szuka talentów zainteresowanych programowaniem.
Czego się nauczysz? Jakie zagadnienia poznasz?









struktury zespołów programistycznych
metodyki pracy: Waterfall, SCRUM, eXtreme programming
technologie webowe: Request cycle, przeglądarki, HTML, CSS, JavaScript, REST, SPA, Dev
Console
testowanie: Praca z przeglądarkami, JIRA, Feature vs Bug, Deploymenty, praca testera w
zespole programistycznym, Testy unitowe, integracyjne, systemowe, end-to-end, Selenium,
Cypress
programowanie webowe: HTML, CSS, JavaScript
technologie serwerowe: HTML, Rails,
bazy danych: SQLite, PostgreSQL, Rails, nginx

CO osiągniesz?







unikalną praktyczną wiedzę wykorzystywaną przez najnowocześniejsze organizacje
technologiczne na świecie
doświadczenie, które stanie się Twoją trampoliną do sukcesu nie tylko w branży IT
unikalne kompetencje, na których będziesz mógł/a budować swoją karierę
opiekę i indywidualny coaching najlepszych na rynku fachowców w swoich dziedzinach
poznanie szerokiego wachlarza najnowocześniejszych technologii
po ukończeniu Akademii: możliwość nawiązania długoterminowej współpracy i zdobycia
pracy w najbardziej atrakcyjnej branży na rynku
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Organizacja Akademii:






start: 14 lipca
długość trwania Akademii: 6 tygodni
forma: warsztaty teoretyczne i praktyczne prowadzone przez naszych team leaderów i
seniorów
zajęcia od poniedziałku do czwartku (5h dziennie)
miejsce spotkań: Białystok

Metody nauki:




profesjonalne i praktyczne szkolenia od podstaw
zadania i projekty realizowane w teamie zajmującym się konkretnym projektem biznesowym
współpraca z mentorem i opiekunem

Zgłoś się, jeśli:






znasz język angielski na poziomie min. B1
jesteś zorientowany na rozwój, szczególnie w dziedzinie tworzenia aplikacji
potrafisz myśleć abstrakcyjnie a analityczne zadania Cię nie męczą
jesteś sumienny i systematyczny
uczysz się lub studiujesz i chcesz rozpocząć swoją przygodę w IT

Nasz stack technologiczny:





frameworki Back-endowe: Ruby on Rails, Node.js, Django
frameworki Front-endowe: Angular, React
bazy danych: PostgreSQL, DynamoDB, MySQL
cloud: AWS Lambda, Kubernetes

Co zrobić, aby dołączyć do Akademii?
Zainteresowane osoby zapraszamy do złożenia aplikacji lub skontaktowania się poprzez e-mail:
karolina.dzimira@kruko.io.
Na zgłoszenia czekamy do 20.06.br.

