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Descriere generală
Comunitatea IT tânără din România este în plină ascensiune,
iar Codezilla își propune să ﬁe parte activă în dezvoltarea
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Pentru a ajuta tinerii studenți să înceapă o carieră în
programare, am lansat provocarea deCODE the future!

Acest program accelerat de dezvoltare a skill-urilor IT și
digitale este potrivit pentru tinerii pasionați de programare,
care au cunoștințe de bază în front end, back end sau
diverse limbaje de programare și își doresc să și le dezvolte
corect, ghidați de specialiști în domeniu.
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Cum funcționează?
Ne propunem să-i învățăm pe tinerii pasionați de programare să-și deCODEze primii pași spre o
cariera de succes, oferindu-le posibilitatea unui internship plătit într-o companie mare de
programare.

Cum vom face asta?
15 decembrie - 6 ianuarie:

1 februarie:

tinerii vor accesa
https://codezilla.ro/ro/cariere/internship
și vor completa formularul de înscriere

anunțăm lista celor care au intrat în program

7 ianuarie:

perioada de învățare, care va ﬁ remunerată

15 februarie - 15 mai:

cei înscriși la program vor primi pe
mail testul pe baza căruia se va face

15 mai:

selecția

propunem contracte de muncă pentru o
perioadă de cel puțin un an pentru cei care

Până pe 17 ianuarie, ora 00:00

au înregistrat performanțe pe parcursul

tinerii ne vor trimite pe mail răspunsul

internship-ului
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Care sunt beneﬁciile pentru facultăți?
Stagii de practică
pentru studenți
Veți avea un partener la care

Promovare ca partener
într-o campanie
internațională
(România, Moldova, Bulgaria)
Vom comunica că sunteți partenerii
noștri oﬁciali: în comunicatul de presă,
pe rețelele de socializare și pe site-ul
nostru

powered by

Veți crea un parteneriat cu o
companie de IT în plină

studenții își vor putea efectua
stagiile de practică

Parteneriat pe
termen lung

ascensiune, care poate ﬁ
consolidat și valoriﬁcat în multe
proiecte pe termen lung

Care este rolul facultății
în proiect?
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Noi vă furnizăm informațiile de interes pentru studenți, iar voi, după
posibilitate, le distribuiți pe website-ul facultății sau universității, pe canalele
de socializare și pe grupurile studenților

Dacă dispuneți de un avizier informativ în cadrul universității, putem, la
discreția voastră, trimite aﬁșele în format ﬁzic

Ne puteți organiza o sedință online/intalnire live cu studenții în care vom
povesti tinerilor despre programul de internship

{
learning_program;
paid_internship;
tech_savvy_enabler;
}

Care sunt beneﬁciile pentru studenți?
Mentorat

Internship plătit

Timp de 3 luni studenții vor ﬁ

Timp de 3 luni, studenții vor învăța una

Proiecte reale
pentru clienți mari

ghidați de către mentorii Codezilla

din direcțiile de carieră în IT: software

Studenții vor avea posibilitatea să

să pună în practică tot ceea ce au

tester, programare front-end, baze de

facă lucruri mărețe pentru clienți

învățat la universitate

date sau programare back-end și vor ﬁ

mari. În portofoliul nostru de clienți

remunerați pentru asta

se numără: MedLife, Hogarth,
Splash, My Gheisa și nu doar

Posibilitate angajare

Flexibilitate

După perioada de internship,

Pe lângă experiența dobândită, vor face

studenții vor avea posibilitatea să

networking, vor avea posibilitatea să

ﬁe angajați pe o perioadă

vină la birourile Codezilla din București

nedeterminată de timp

sau din Iași sau, dacă sunt din alt oraș,
vor putea face internship-ul remote
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Despre Codezilla
Suntem o echipă de 70+ programatori pasionaţi, cu peste 20 ani de experienţă în spate. Lucrăm împreună
pentru a crea proiecte digitale de succes de lungă durată, ușor de utilizat și extrem de funcţionale

+50 tech stacks

70+full-time developers

Folosim cele mai recente tehnologii,

Avem mai multe echipe de

instrumente și frameworks pentru a

dezvoltatori și designeri cu

crea soluții frontend și backend care

experiență de top.

sunt receptive și scalabile

+500 websites yearly

28 years since 1993

Nu e doar despre cifre, ci despre

Nu mereu vârsta e un motiv de laudă, însă,

ﬁecare client mulțumit. Cei mai mulți

în prietenii și parteneriate, ea joacă un rol

dintre ei au rămas cu noi pe parcurs

important.

+100 angajați

3 locații

Și ne cunoaștem foarte bine, atât

Suntem ﬂuenți în engleză, rusă, bulgară,

personal, cât și profesional. Acest

maghiară și franceză – ne putem adapta cu

lucru ne ajută să facem față cu succes

ușurință la limba pe care o alegeți

oricărei provocări

Ne-ar plăcea să devenim
parteneri în acest proiect!
Dacă prezintă interes sau mai aveți nevoie de informații suplimentare, ne puteți
contacta pe internship@codezilla.ro sau la numărul de telefon 0757 062 377
Programul începe pe data de 15 decembrie, așa că pentru a putea include numele ca
partener în toate materialele, am aprecia un răspuns până la data de 13 decembrie.
Dacă vă alăturați campaniei după startul acesteia, vom discuta punctual pe ce
materiale putem include numele instituției

Vă mulțumim!

