
Rynek pracy dla absolwentów 
studiów informatycznych 

z perspektywy korporacji ITz perspektywy korporacji IT

Eugeniusz Licznarowski

Academic Lead

elicznar@microsoft.com



∗ Spojrzenie na rynek IT 

∗ Oczekiwania firm 

Agenda

∗ Oczekiwania firm 
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∗ Oferta dla studentów



Parametry do rozważenia:

� zgodność z planowanym profilem kariery

Jak patrzeć na rynek IT 
(pod kątem wyboru przyszłego pracodawcy)

� zgodność z planowanym profilem kariery

� ambitny start - „wysokie C” czy spokojnie, ale w swoim tempie do celu

� decyzja: korporacja, a inne formy zatrudnienia

� software, hardware, integracja, doradztwo 

� rozmiar firmy w czasie = stabilność

� poziom innowacyjności (hype vs. wydatki R&D vs. wpływ na rynek)



Innowacja 

� Wizja, pomysł

� Zdolność do wprowadzenia 

i utrzymania się na rynku



Czym się zajmować w korporacji

Cykl życia produktu i co z niego wynika dla firm oraz kandydatów
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Co to znaczy duża inwestycja

Rozmiar boiska do piłki 
nożnej
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∗ Kogo szuka Microsoft 

∗ Trendy na rynku pracy

Zapraszam na warsztat

∗ Trendy na rynku pracy

∗ Rozwój w MS

∗ Proces rekrutacji



∗ Spojrzenie na rynek IT 

∗ Oczekiwania firm 

Agenda

∗ Oczekiwania firm 

∗ W co warto inwestować ?

∗ Microsoft w liczbach

∗ Oferta dla studentów



� Zaistnieć w sieci – ciągły wzrost znaczenia zmieniających się „social media”

� Wiedzieć o trendach w branży/branżach, które są na Państwa „radarze”

W co warto inwestować?

� Wiedzieć o trendach w branży/branżach, które są na Państwa „radarze”

� Zdobywać doświadczenie na praktykach w różnych firmach

� Rozwijać umiejętności „miękkie”, interpersonalne

� Inżynier na wykładzie z psychologii, inteligencji emocjonalnej, empatii – jak najbardziej !



Znaczenie certyfikatów w branży IT w Polsce będzie rosło

Certyfikat jest ważnym atutem podczas ubiegania się 

o pracę poza granicami Polski

Co mówią pracodawcy?
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Zdecydowanie tak.      Tak.       

o pracę poza granicami Polski

Osoby certyfikowane są bardziej cenione na rynku IT niż osoby bez certyfikatów

Pracownik z certyfikatem jest bardziej pożądany 

na rynku pracy, od takiego, który ich nie posiada

Bezpieczeństwo informatyczne firmy jest większe, 

jeśli pracują w niej pracownicy z certyfikatami

Osoba posiadająca certyfikat powinna zarabiać więcej od osoby nie posiadającej 

certyfikatu
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Źródło: „Badanie rynku certyfikacji IT w Polsce”

TNS OBOP, 2010



Które certyfikaty są najbardziej cenione?

Inne
13%

Nie wiem 
11%

48%
Microsoft

48%

IBM
4%

Oracle
7%

HP
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Cisco
10%

Novell
5%

13% 48%
Dyrektorów IT 

w Polsce 
najbardziej ceni certyfikacje 

firmy Microsoft

Źródło: „Badanie rynku certyfikacji IT w Polsce”
TNS OBOP, 2010



∗ Sprawdź i udokumentuj swoje umiejętności. 
69% pracodawców uważa certyfikat za rzetelny i obiektywny miernik kwalifikacji 
pracownika.

Po co certyfikat?

∗ Wyróżniaj się. 
87% pracodawców bardziej ceni kandydatów do pracy posiadających certyfikaty. 
Certyfikaty Microsoft są cenionymi na całym świecie dokumentami potwierdzającymi 
zdobycie konkretnej wiedzy i umiejętności poszukiwanych przez pracodawców w Polsce 
i zagranicą. 

∗ Zarabiaj więcej. 
56% pracodawców uważa, że certyfikowani pracownicy powinni zarabiać więcej od 
osób bez certyfikatów.



� Przygotowa ć się
� Zapisa ć się na egzamin

Jak uzyskać certyfikat?

� Zapisa ć się na egzamin
� Skorzysta ć z oferty dla studentów:

∗ DreamSpark.com – weryfikacja (kody można otrzymać ode 
mnie – elicznar@microsoft.com

∗ 72-XXX
∗ egzaminy trzeba zdać przed 30.06.2011 
∗ promocja trwa do wyczerpania voucherów
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Microsoft

Obecno ść na świecieObecno ść na świecie
121288 krajówkrajów
Ponad 100 oddziałówPonad 100 oddziałów
Centra Centra OperaOperacyjnecyjne –– Reno, Puerto Rico (Reno, Puerto Rico (USUSA)A), , Irlandia, Irlandia, SingapSingapurur, , 
Centra Bada ń i RozwojuCentra Bada ń i Rozwoju -- USUSAA, UK, Chin, UK, Chin yy, Indi, Indi ee

Siedziba:   Redmond (USA)

OrganiOrganizacjazacja

Ponad 92 tys.Ponad 92 tys. pracowników pracowników -- ponad 50% w USAponad 50% w USA
Ok 50%.Ok 50%. osób zatrudnionych jest w działach Grupach Bizn esowychosób zatrudnionych jest w działach Grupach Biznesowych
Ok 15%. to pracownicy działów operacyjnych i finanso wych, personalnych, Ok 15%. to pracownicy działów operacyjnych i finanso wych, personalnych, 
administracyjnychadministracyjnych
17% pracowników w wieku poni Ŝej 29 lat17% pracowników w wieku poni Ŝej 29 lat

Centra Bada ń i RozwojuCentra Bada ń i Rozwoju -- USUSAA, UK, Chin, UK, Chin yy, Indi, Indi ee
Ponad 9 mld$ Ponad 9 mld$ -- badania i rozwój ! badania i rozwój ! 



Microsoft Polska
Zatrudnienie:  

• ok 400 osób (25% to kobiety)

• Ciao Wroclaw – 60 osób

Siedziba, Warszawa 

• www.microsoft.pl

EntertainmentEntertainment
& TV& TV

Windows Windows 
MobileMobile

SearchSearch
& Ads& Ads

EnterpriseEnterprise
InfrastructureInfrastructure

CommunicationsCommunications& & 
ProductivityProductivity

WindowsWindows /IE/IE
ServerServer

ERPERP
& Others…& Others…



Mało kto wie o ...

Ciao! - wiodący, europejski serwis, umożliwia porównywanie cen różnych produktów,       

zakupy przez Internet oraz zapoznanie się z opiniami innych konsumentów

� aktualne ceny produktów z tysięcy sklepów inetrnetowych

� 26,5 mln użytkowników z 7 krajów� 26,5 mln użytkowników z 7 krajów

� ponad 5 mln recenzji na temat produktów

� firma powstała w Monachium w 1999 roku

� od 2005 roku należy do firmy Greenfield Online INC

� główna siedziba w Monachium, oraz cztery lokalne biura w Londynie, Paryżu, Timiszoarze oraz we Wrocławiu. 

Ciao! – polski oddział we Wrocławiu:

zatrudnia pracowników, którzy są „zapleczem technicznym” Ciao!, zajmują się rozwojem oprogramowania, jego testowaniem i 

aktualizowaniem  (zatrudnieni są tu m.in: Software Quality Engineers, Software Development Engineers, Price Comparison Specialists)
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Kogo poszukujemy?
∗ studentów, którzy chcą podnieść swoje kwalifikacje zawodowe 

∗ ze wszystkich lat studiów,

Praktyki w Microsoft Polska

∗ z kierunków technicznych, marketingowych, lingwistycznych, ….

Czego wymagamy od kandydatów?
∗ chęci do poznawania technologii i zdobywania nowych umiejętności,

∗ kreatywnego myślenia, pozwalającego szybko rozwiązywać problemy,

∗ umiejętności pracy w wirtualnym zespole.

http://www.microsoft.com/poland/edukacja/praktyki/



Od kandydatów oczekujemy następujących 

umiejętności: 

� tworzenia oprogramowania w C/C++/C#; 

Praktyki letnie w Redmond

� tworzenia oprogramowania w C/C++/C#; 

� szybkiego, logicznego rozwiązywania problemów; 

� kreatywnego myślenia; 

� dobrej znajomości języka angielskiego. 



MACH czyli (Microsoft Academy for College Hires)

� 2 letni program skierowany do absolwentów

� Zatrudnienie w Microsoft na stanowisku marketingowym, sprzedażowym lub technicznym

� Uczestniczenie w międzynarodowym programie (szkolenia, konferencje, udział w projektach 

Program MACH

� Uczestniczenie w międzynarodowym programie (szkolenia, konferencje, udział w projektach 
regionalnych/światowych)

Od kandydatów oczekujemy:

� Wykształcenia wyższego

� Biegłej znajomości języka angielskiego

� Doskonałych umiejętności komunikacyjnych (prezentacyjnych)

� Ciągłego dążenia do samodoskonalenia

� Otwartości, kreatywności, entuzjazmu



InternshipInternship

IT IT AcademicAcademic DayDay

InternshipInternship

Microsoft Microsoft BizSparkBizSpark



Q & A

Dziekuję za uwagę

Q & A


