Študent na odbore tradingu - Programovanie
Koho hľadáme:
Si štvrták/štvrtáčka alebo si v poslednom ročníku vysokej školy? Poď k nám a získaj cenné skúsenosti, ktoré Ti
pomôžu uplatniť sa v praxi. U nás môžeš získať platenú stáž, neskôr part-time job a po štátniciach môžeš u nás
zostať na full-time, ak budeš „good enough“.
Ak vieš programovať, baví Ťa práca s dátami a rád by si videl/-a ako Tvoja práca okamžite ovplyvňuje naše
výsledky, chceme Ťa k nám do firmy. Staň sa súčasťou cool tímu, ktorý aktívne obchoduje plyn a elektrinu na
medzinárodných energetických trhoch.
Čo budeš robiť:
 získaš informácie o fungovaní medzinárodného plynového a elektrického trhu
 budeš pracovať na automatizácii zberu údajov z webových stránok a vytvárať databázy potrebné pre
správne rozhodnutia
 pomôžeš nám zjednodušiť a urýchliť procesy
 získaš informácie o fungovaní plynového a elektrického trhu a tvorbe ceny
 budeš pracovať na analýzach, ktoré budú pomáhať pri rozhodovaní o reálnych obchodoch
Pracovný pomer:
Vhodné pre absolventov:
Vzdelanie v odbore:
Ponúkaný plat:
Dátum nástupu:

stáž
áno
(STU) informačné technológie
7,50€ / hod.
asap

Čo môžeš získať:
 nové vedomosti a zručnosti
 stáž v jednej z najsilnejších energetických firiem na Slovensku
 budeš mať priestor na osobnostný a odborný rast (job rotations, projekty, workshopy, kurzy)
 učiť sa budeš od tých najlepších vo fachu a budeš mať svojho buddyho
 absolvuješ stáž v cool tíme so super šéfom (náročný, ale väčšinou prejavuje zmysel pre humor)
 vďaka flexi pracovnému času si budeš môcť koordinovať svoj študijný a súkromný život
 diplomovú prácu na mieru
Čo by si mal vedieť, kým sa prihlásiš:
 stáž je vhodná pre študentov 4. a 5. ročníka
 budeš robiť na dohodu o brigádnickej práci študenta
 hľadáme študentov s dobrými IT schopnosťami (web scraping, automatizáciu Excelov - makrá).
Chceme práve Teba, ak:
 máš kritické myslenie
 logika a analýza sú tvoje kamarátky
 si určíš cieľ, ideš za ním
 nemáš strach zo spolupráce s najväčšími odborníkmi v energetike na Slovensku
 si tímový hráč
 Tvoja rybička nepukne od hladu, ak sa niekedy v práci zdržíš dlhšie
 zvládaš stres
Čo by si mal ovládať:
Anglický jazyk - mierne pokročilý
Microsoft Excel - pokročilý
Microsoft Visual Basic for Applications (VBA) - výhodou
Python - mierne pokročilý

