to niezależna firma konsultingowa, lider na rynku niemieckim. Zatrudniamy około 1500 pracowników na całym świecie i
nadzorujemy projekty w ponad 100 krajach. Naszymi klientami są przedsiębiorstwa użyteczności publicznej, sektora
zarządzania odpadami, banki rozwoju i banki komercyjne, inwestorzy, instytucje administracji publicznej oraz energochłonne
gałęzie przemysłu. Naszym klientom oferujemy unikalne połączenie planowania technicznego i klasycznego doradztwa w
zakresie zarządzania.

Obecnie planujemy rozwój naszego działu IT oraz firmy konsultingowej Fichtner IT Consulting GmbH, która zatrudnia
już ponad 200 pracowników w całych Niemczech. W związku z tym szukamy do naszych oddziałów w Stuttgarcie,
Berlinie, Görlitz, Hamburgu oraz Monachium osób na stanowisko:

Praktykant, student, absolwent w obszarze technologia informacyjna
Oczekiwania:
•
•
•
•
•
•

student lub absolwent kierunku z zakresu IT lub podobne
dyspozycyjność około 3 miesiące
otwartość na doświadczenia międzynarodowe oraz dobra znajomość języka niemieckiego i bardzo dobra
znajomość języka angielskiego
umiejętność pracy w zespole oraz zorientowanie na klienta
zainteresowanie nowościami z dziedziny IT i sektora energetyki
chęć przejścia na stałe zatrudnienie po okresie praktyk lub chęć podjęcia stałego zatrudnienia w przypadku
absolwentów

Oferujemy:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

pracę lub praktyki w dziale IT w naszej firmie oraz w naszej spółce Fichtner IT Consulting GmbH
atrakcyjne lokalizacje w całych Niemczech (np. Stuttgart, Berlin, Görlitz, Hamburg, Kolonia, itp.)
ciekawe perspektywy rozwoju w naszych oddziałach na całym świecie
gwaranacja pewnego zatrudnienia z długoterminowymi możliwościami rozwoju, średni staż pracy naszych
pracowników wynosi 11 lat
szeroki pakiet benefitów, elastyczne godziny pracy oraz home office
dogodne lokalizacje naszych biur z bardzo dobrym dostępem do transportu publicznego, a także możliwość
wygodnego wynajmu rowerów elektrycznych do użytku prywatnego
płaska struktura hierarchii, swoboda w wykonywaniu zadań, możliwość samodzielnej pracy
imprezy firmowe, zajęcia sportowe, szkolenia oraz kursy językowe
szacunek oraz równe szanse w międzynarodowym środowisku
wspierający zespół oraz miła atmosfera pracy

Kandydatów prosimy o zgłoszanie się poprzez stronę https://www.fichtner.de/karriere/aktuelle-stellenangebote/
lub na adres e-mail jobs@fichtner.de.
W razie pytań prosimy o kontakt z naszym działem rekrutacji pod numerem +49 711 8995 1558.

