Nemrég a Portfolio közölt interjút Laufer Tamással, az IVSZ (Informatikai Vállalkozások
Szövetsége) elnökével, amely a fenti hangzatos címen jelent meg. A közösségi médiában kapott
is érte hideget, meleget. Mert a cím így, ebben a formában – fogalmazzunk finoman – eléggé
messze áll a valóságtól! Tamás védelmében legyen mondva, a címet nem ő választotta, hanem a
szerkesztő. Igaz, hogy hiány van informatikusokból. Lényegesen jobb a konjunktúra is, mint
néhány évvel ezelőtt. A mi tapasztalatunk mégis az, hogy az egyetemről kikerülve – még alapos
felkészültség ellenére is – korai egy milliókkal járó felelős pozíció betöltése.
Hogyan kezdj hozzá az informatikus karriered építéséhez?
Egyszerű: szerezz tapasztalatot olyan területen, amit hasonló nagyságrendű bérezéssel
jutalmaznak. Vállald be azt az időt, ami szükséges ahhoz, hogy teljesebb képet kapj a szakmai
tudásod határairól. Válassz olyan helyet, ahol felismered, hogy milyen területen kell még
fejlődnöd, ahol ehhez segítséget és lehetőséget is kapsz. Légy hatékony és jelentkezz olyan
céghez, ahol a szakmai ismereteidet kiszélesítheted megismerve annak ügyféloldali vagy
gazdasági hatását is. Válassz olyan munkahelyet, ahol tartják a lépést az iparág újdonságaival.
Minél előbb a megfelelő tapasztalatok birtokába szeretnél jutni? Akkor jelentkezésed ne csak a
pénz motiválja! Gondolj a referenciákra, a kapcsolatokra, amelyek nem járnak a diploma mellé!
Kettőn áll a vásár – tartja a mondás. Ha ambiciózus vagy és kész arra, hogy az értékes
tapasztalatért megdolgozz, egy jó informatikai cég, ahol elkezded ezt a folyamatot, értékelni fogja
a benned rejlő képességeket.
Mi ezt kínáljuk és ezt ajánljuk Neked!
Ha végzős vagy, esetleg előtte, illetve utána max. 1 évvel, vannak IT hálózatokkal kapcsolatos
ismereteid (pl. láttál már Ciscot), dolgoztál már linuxos környezetben (pl. reszeltél valamilyen
disztribúciót), hajlandó vagy beleásni magad új területek megismerésébe, szeretsz önállóan
dolgozni és sajátodnak érzed az előzőekben leírtakat, akkor ne sokat hezitálj! Jelentkezz!
Az álláshirdetések ajánlatait már biztosan ismered: fiatalos, dinamikus csapat, ilyen-olyan
csomag plusz bónusz, stb. Nálunk egy jó lehetőséget is kapsz ezek mellé, amellyel rövid időn belül
nagyon közel kerülhetsz a cikk címben leírtakhoz.
Kezdj nálunk, tanulj tőlünk és a közös munkánk eredményeivel elérheted a céljaidat!

Várjuk jelentkezésedet motivációs leveleddel és önéletrajzoddal az alábbi email címre:
job@euroway.hu

