Компанія SoftServe пропонує:
· Безкоштовне навчання на наших курсах для студентів 3-6 курсів, а по успішному
завершенню – працевлаштування в SoftServe.
· Співпрацю з кафедрами – навчальні заходи та івенти для студентів кафедр технічних
спеціальностей. (працюємо над детальнішою пропозицією, готові обговорити ідеї з
кафедрами. Запуск плануємо з другого семестру)
Твій безкоштовний курс у SoftServe IT Academy
Ми переконані, що немає жодного магічного рішення, щоб миттєво отримати бажанні
знання. Єдиний можливий шлях - #studyhard – кожен день, пристрасно та
дисципліновано.
Сьогодні SoftServe IT Academy - оновлюється, стає сильнішою, кидає виклик усім
студентам та майбутнім іт - спеціалістам.
SoftServe IT Academy це не ще одні ІТ курси або традиційна освітня програма. Це
challenger для студентів. Сюди приходять за досвідом і залишаються заради майбутнього.
Так, спершу потрібно fight for your place, адже відомо всім - конкурс у нас великий і
попадають найкращі. Якщо ж не ти, якщо не зараз, тоді хтось інший з твоїх друзів,
знайомих, одногрупників докладуть стільки ж зусиль та трішки більше і уже розпочнуть
втілювати свою мрію.

Гарячі курси:
 Java Development

24.12.2018 – 18.03.2019 http://bit.ly/2PB8gEq

!!залишилося 3 місця в групі

26.01.2019 – 27.04.2019 http://bit.ly/2UFslND Реєстрація до 12.01
 Test Automation with Java
24.12.2018 – 08.03.2019 http://bit.ly/2PBJbZW
25.01.2019 – 26.04.2019

http://bit.ly/2PyDiwI

 Quality Control
27.12.2018 – 12.03.2019 http://bit.ly/2PxthQx
 WebUI/Ruby Development
20.02.2019 – 20.05.2019

http://bit.ly/2PznqKn

Реєстрація до 10.02

 Golang Development
15.02.2019 – 17.05.2019

http://bit.ly/2UGKRW0 Реєстрація до 05.02

SoftServe IT Academy — це:
 Безкоштовні курси для тих, хто має базові технічні знання. Відбір у 3 етапи:
технічний тест, англ. мова, співбесіда з експертом. Навчання 3 міс.
 платні курси для початківців. Навчання 1.5 міс. Співбесіда з рекрутером
 навчання проводять ментори та експерти SoftServe
 більше 70% студентів безкоштовних курсів стають працівниками SoftServe
 за 13 років існування IT Аcademy випустила більше 7000 тис випускників.
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