
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

06/09/2010 Laureaci konkursu ''Idź po staż'' wyłonieni! 

Komisja Konkursowa złożona z ekspertów reprezentujących firmę BCC wdrożenia SAP oraz przedstawicieli Nickel Technology 

Park Poznań przeprowadziła pod koniec sierpnia rozmowy kwalifikacyjne z uczestnikami Konkursu „Idź po st@ż - bądź pierwszy 

na mecie!", którzy przygotowali we wcześniejszym etapie najlepsze rozwiązania zadań informatycznych. Spotkania z 

kandydatami chcącymi rozwijać swoje zawodowe doświadczenie w branży IT pozwoliły na wymianę spostrzeżeń i dyskusję o 

możliwościach aplikacyjnych proponowanego przez nich rozwiązania. Były również dobrą okazją do poznania ich zainteresowań i 

oczekiwań, jakie wiążą z proponowanym stażem. *Ostatecznie, w wyniku przeprowadzonych rozmów laureatami Konkursu 

zostali Paweł Kurzawiński, Krzysztof Niemyt, Marcin Szczesny i Bartosz Zgrzeba.* Będące główną nagrodą płatne miesięczne 

staże w jednym z działów firmy BCC rozpoczną się w październiku 2010 r. Dodatkowo przewidziano także dla każdego z 

laureatów dofinansowanie do dowolnej certyfikacji w wysokości do 610 zł każde. *Zwycięzcom serdecznie gratulujemy, a 

wszystkich uczestników Konkursu zachęcamy do dalszej aktywności w podobnych jak ''Znajdź e-POMYSŁ na siebie'' 

przedsięwzięciach!* ... czytaj »»

05/08/2010 Rozwiązania ocenione 

Eksperci Grupy BCC, partnera merytorycznego projektu zakończyli już ocenę zadań zakwalifikowanych do drugiego etapu 

Konkursu ''Idź po staż – bądź pierwszy na mecie''. Wszystkim uczestnikom bardzo dziękujemy za nadesłane rozwiązania! 

Zgłoszone prace sprawdzono pod względem poprawności merytorycznej, kompleksowości proponowanych rozwiązań oraz 

innowacyjności pomysłu. W trzecim etapie, który potrwa do 31 sierpnia 2010 roku zostaną przeprowadzone rozmowy z 

półfinalistami. Pozwolą one wyłonić czterech laureatów, którzy odbędą płatny staż w jednym z wybranych działów firmy BCC. O 

liczbie uzyskanych punktów oraz terminie rozmów kwalifikacyjnych szczęśliwych zwycięzców drugiego etapu poinformujemy 

drogą mailową. Czekajcie na wiadomość! ... czytaj »»

28/05/2010 Weryfikacja prac zakończona 

Zakończyliśmy już weryfikację formalną zgłoszeń do konkursu Idź po staż – bądź pierwszy na mecie”. Wszystkich uczestników, 

którzy pomyślnie przeszli ten etap konkursu poinformujemy indywidualnie drogą mailową. Dziękujemy Wam za przesłane do nas 

formularze z przygotowanymi rozwiązaniami! Wiemy, że opracowanie zagadnień konkursowych wymagało od Was wiele 

zaangażowania i przede wszystkim profesjonalnej wiedzy. Największym zainteresowaniem cieszyły się zadania dotyczące 

uniwersalnych formatów do obsługi elektroniki bankowej oraz monitorowania dostępności systemów w złożonych systemach IT. 

Mimo dużego stopnia trudności nadesłane prace prezentują się imponująco! Szczegółowej oceny dokona komisja konkursowa, 

która do 28 lipca 2010 roku sprawdzi Wasze pomysły pod względem poprawności merytorycznej. Kibicujemy Wam cały czas! ... 

czytaj »»

22/03/2010 Zmiana terminu nadsyłania zgłoszeń do projektu ''Idź po staż''! 

W związku z licznie pojawiającymi się pytaniami o możliwość wcześniejszego przesyłania formularzy zgłoszeniowych 

postanowiliśmy rozpocząć przyjmowanie prac już od *22 marca 2010!* ... czytaj »»

22/03/2010 Trzeci film promocyjny ''Idź po st@ż'' - Studencka Waluta 

Prezentujemy dziś trzeci i niestety ostatni film promujący konkurs ''Idź po st@ż''. Tym razem przedstawiamy historię często 

obserwowaną w studenckich akademikach. ... czytaj »»

17/03/2010 Kolejny film promujący projekt ''Idź po st@ż'' dostępny! 

Kolejny filmik promujący projekt *''Idź po st@ż''* jest już dostępny na portalu YouTube. Tym razem przedstawiamy historię pod 

tytułem *''Rachunki''*. Zapraszamy do oglądania i komentarzy! ... czytaj »»

15/03/2010 Idź po st@ż w Radiu Afera 

Tym razem przedstawiamy fragment audycji Radia Afera, w którym możecie usłyszeć, dlaczego warto wziąć udział w konkursie 

''Idź po st@ż". ... czytaj »»

01/03/2010 ''Idź po st@ż'' na portalu Youtube! 

Konkurs ''Idź po staż - bądź pierwszy na mecie'' jest już obecny na platformie YouTube! Przedstawiamy pierwszy z serii filmów 

promujących. Już wkrótce zaprezentujemy kolejne historie! ... czytaj »»

08/02/2010 Ruszył Konkurs ''Idź po st@ż - bądź pierwszy na mecie'' !!! 
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W połowie lutego 2010 r. rozpoczęliśmy kampanię informacyjną promującą konkurs „Idź po staż - bądź pierwszy na mecie". 

Nasze plakaty zawisły w biurach karier i budynkach uczelni partnerskich, które patronują konkursowi. Dużym powodzeniem 

cieszyły się także akcje rozdawania ulotek, które przeprowadziliśmy wśród studentów zainteresowanych projektem. Bardzo 

zachęcamy do zmierzenia się z zadaniami konkursowymi! Miesięczne płatne staże w firmie BCC wdrożenia SAP warte są na 

pewno uwagi! ... czytaj »»
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