PRÁCE VE VÝVOJOVÉ
LABORATOŘI SABRIS
JEDINEČNÁ MOŽNOST PRÁCE S TECHNOLOGIEMI
BUDOUCNOSTI
Práce pro studenty a absolventy IT oborů
V novém oddělení zaměřeném na vývoj softwarových produktů a
výzkum nových IT technologií nabízíme studentům a absolventům
IT oborů možnost seznámit se s vývojovým prostředím produktů,
které diktují trendy v oblasti systémů pro řízení podniků, velkých
korporací i státní správy.

Co se u nás můžeš naučit?
EDI, IOT, OEE, ERP, SCP, OLAP, EBS, BPMN, WF, UML a mnoho dalších
zkratek se pro tebe stanou dobře známými pojmy, k jejichž rozluštění
nebudeš potřebovat listovat ve skriptech nebo se ptát strýčka „Googla“.
A hlavně, nebudeš se bát je prakticky použít.
Pracovat budeš pod vedením zkušených kolegů, a pokud se ti bude dařit, můžeš
se stát klíčovou oporou týmu na pozici architekta, analytika, designera, vývojáře,
testera či dokumentaristy. Aktuálně se chceme zaměřit na vývojové aktivity v oblasti
automatizace výrobních procesů a cloudových technologií.

Pomoc s přípravou bakalářské nebo magisterské práce
A pokud jde o přípravu absolventské práce, proč nespojit příjemné s užitečným? Budeš mít finanční
příjem, získáš zkušenosti a zároveň užitečné podklady pro svou závěrečnou práci.

Ozvi se, rádi tě osobně poznáme
Do našeho týmu vítáme schopné lidi s otevřenou hlavou, kteří mají chuť učit
se novým věcem a posouvat své hranice.
Kontaktujte nás na e-mail: lucie.sebkova@sabris.com.

V krátkosti o nás
•
•
•

Jsme česká konzultační společnost, ale věnujeme
se i zakázkovému a produktovému vývoji.
Na trhu ICT působíme již přes 20 let.
Naší specializací jsou podnikové informační
systémy, systémy pro správu dokumentů
a firemního obsahu (DMS, ECM), cloudové služby
a vůbec sdílené služby všeho druhu.

www.sabris.com
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Je nás téměř 200 kolegů, najdete nás v Praze,
Brně, Olomouci, Bratislavě a Moskvě.
Máme zákazníky po celém světě, své služby
poskytujeme od Evropy, přes USA až po Čínu.
Jsme partnerem předních světových společností
SAP, OpenText a Microsoft.

