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Microsoft ponúka unikátnu možnosť stáže v USA
Bratislava, 9. 1. 2007 - Vybraní študenti zo Slovenska a Čiech budú mať v lete možnosť pracovať v sídle
spoločnosti Microsoft spolu s úspešnými študentmi z celého sveta.
Spoločnosť Microsoft prijíma do 31. januára 2007 prihlášky od českých a slovenských študentov na účasť
v projekte Internship Program For IT Students. Tento program umožní najkvalifikovanejším z prihlásených
študentov tri mesiace pracovať spolu so zamestnancami firmy Microsoft v jednotlivých produktových skupinách.
Program je určený študentom tretích a štvrtých ročníkov vysokých škôl v odboroch orientovaných na informačné
technológie. Microsoft od úspešných kandidátov očakáva nadšenie pre programovanie a skúsenosti v tejto
oblasti, schopnosť plynule komunikovať v anglickom jazyku a zároveň túžbu dosahovať náročné ciele. Týmto
budúcim odborníkom ponúkne firma Microsoft v priebehu trojmesačnej stáže najlepšie nástroje a technológie
a unikátnu príležitosť, ako zahájiť svoju kariéru.
„Projekt Internship Program For IT Students umožňuje nadaným študentom získať skúsenosti od najlepších
odborníkov v danom obore,“ uviedla Martina Šmidochová, personálna riaditeľka spoločnosti Microsoft Česká
republika a Slovensko. „Verím, že zástupca z nášho regiónu sa v Redmonde nestratí a vyťaží zo svojej stáže
maximum pre ďalšie štúdium aj ďalšie uplatnenie sa.
Stážisti budú riešiť skutočné úlohy pri vývoji nových produktov v spolupráci so zamestnancami spoločnosti
Microsoft. Ich cieľom bude prispieť k dodaniu špičkového softvéru v stanovenom termíne. Každý člen programu
bude mať k dispozícii skúseného odborníka, ktorý bude stážistu viesť pracovným procesom a pomôže mu
uplatniť jeho potenciál. Pre stážistov budú pripravené aj spoločenské aktivity, ktoré podporia ich zmysel pre
tímovú spoluprácu.
Ako povedal Michal Baran, marketing manager známej agentúry CCUSA, ktorá sa internshipom venuje:
„Internship program je jedinečná príležitosť ako si rozšíriť svoje osobné a profesionálne skúsenosti. Práca
v krajinách so silnou ekonomikou prináša účastníkovi programu nielen zlepšenie jazykových znalostí, ale aj nový
pohľad na odborné riešenia a metódy práce. Toto je len zlomok z nadobudnutých skúseností, ktoré môže
účastník aplikovať v pracovnej sfére po návrate na Slovensko. Zaradiť internship program do svojho životopisu
by som každému jednoznačne odporučil.“
V rámci projektu chce spoločnosť Microsoft obsadiť pozície Software Design Engineer (SDE) a Software Design
Engineer in Test (SDET):
Software Design Engineer sa podieľa na vývoji aplikácií, nástrojov a operačných systémov novej generácie.
Úzko spolupracuje na návrhoch a stanovení dôležitosti nových funkcií. Táto pozícia otvára záujemcom nové
technické obzory a dáva im možnosť zanechať po sebe trvalý technologický odkaz.
Software Design Engineer in Test je zodpovedný za vývoj nástrojov pre automatické testovanie softvéru pre
interné aj verejné použitie. Hlavnou prednosťou kvalitného SDET je schopnosť odhaliť špecifickú chybu
v zdrojovom kóde a opraviť ju, či vyvinúť nástroj na jej opravu.
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Windows Vista a Office 2007 k dispozícii už aj na Slovensku
Podrobný popis ponúkaných pozícií v rámci projektu Internship Program For IT Students spolu s elektronickou
prihláškou nájdete na:
http://www.microsoft.com/cze/careers/prilezitosti/pozice/Internship_Program_for_IT_students.mspx
O spoločnosti Microsoft
Spoločnosť Microsoft (NASDAQ "MSFT") bola založená v roku 1975 a je svetovým lídrom v poskytovaní softvéru,
služieb a riešení, ktoré jednotlivcom a firmám na celom svete pomáhajú plne realizovať ich potenciál.
#########
Tento materiál slúži len na informačné účely. Spoločnosť Microsoft sa zrieka akejkoľvek zodpovednosti za
vzniknuté situácie, ktoré súvisia s použitím tohto dokumentu na iné účely. Spoločnosť Microsoft nebude nikdy
zodpovedná za akékoľvek mimoriadne, priame, nepriame alebo vyplývajúce škody, či už v súvislosti so žalobou
na základe zmluvy, nedbalosťou alebo inou skutočnosťou vzniknutou v dôsledku alebo v súvislosti s použitím
alebo interpretáciou tohto dokumentu.

Microsoft je registrovaná obchodná značka spoločnosti Microsoft Corp. v USA a/alebo iných krajinách.
Názvy konkrétnych spoločností a produktov, ktoré sa spomínajú v tomto dokumente môžu byť obchodnými
značkami príslušných vlastníkov.
Kontakty pre styk s médiami a verejnosťou
Miriam Madrová, Microsoft Slovakia, s.r.o.
tel.: + 421 2 59 295 111
e-mail: miriamm@microsoft.com
Ivan Draxler, Miroslava Labašová, Omnipublic, s.r.o.
tel.: + 421 2 5441 5294
e-mail: mlabasova@omnipublic.sk
e-mail: idraxler@omnipublic.sk

Poznámka pre redakciu
Doplňujúce

informácie

o spoločnosti

Microsoft

nájdete

na

http://www.microsoft.com/slovakia

alebo

http://www.microsoft.com/slovakia/press. Webové odkazy, telefónne čísla a funkcie boli v čase zverejnenia tejto
správy správne, ale medzičasom sa mohli zmeniť. V prípade potreby môžu novinári a analytici kontaktovať
Microsoft Slovakia na tel. čísle +421 2 5929 5111. Doplňujúce informácie o spoločnosti Microsoft Corp. nájdete
na http://www.microsoft.com/presspass na stránkach venovaným korporátnym informáciám.
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