Kodisoft

Стажування 2018

У цьому документі зібрані відповіді
на найпопулярніші запитання.

Я школяр/закінчив ВНЗ, чи можу я потрапити
на Стажування?
Так, можеш! Жодни вікови бар’єрів.
Як відбувається відбір на Стажування?
Усього 2 етапи: online та offline.
Оnline етап починається відразу після реєстрації
на Стажування. Ти отримаєш від нас лист із
завданням і часом на виконання.
Після успішного виконання тестового завдання ми
надішлемо запрошення на offline етап – співбесіду
в KodiHouse. Ми готові підтримувати та допомагати
тобі на всі етапа відбору!
Скільки стажерів планується цього року?
Ми не можемо чітко знати кількість стажерів,
адже це залежить від конкурсу та рівня підготовки
кандидатів. З досвіду минули років – у середньому
14 найсильніши та найбільш замотивовани
кандидатів стають стажерами.
Чи існує графік Стажування?
Так, існує, але досить гнучкий. Ми розуміємо,
що в деяки студентів можуть бути іспит або
заист диплома.
З понеділка по п’ятницю, не менш як 20 годин
у KodiHouse. Крім того, можна працювати зі своєю
командою над проектом в інши локація.

Чи можуть мене виключити зі Стажування?
Так, ми залишаємо за собою таке право.
Це відбувається дуже рідко, зазвичай через
некоректну поведінку стажера щодо компанії
Kodisoft або інши стажерів.
Чи можу я піти зі Стажування за власним
бажанням?
Так, це твоє право. Для цього необідно попередити
про своє рішення організаторів не менш як за 14
днів. Ти будеш працювати в команді, і твоє рішення
впливатиме на інши учасників.
Скільки коштує стажування?
Це безплатна програма. У тебе можуть виникнути
витрати на їжу, транспорт, житло (для мешканців
інши міст).
Чи передбачаються подорожі за межі Києва?
Так, передбачаються, іноді й подорожі за кордон.
Такі подорожі є необов’язковими, а радше
бонусними. Усі деталі оговорюються зі стажерами
завчасно.
Чи можу я працювати зі своїм ноутбуком?
Так, авжеж. Адже у кожного девелопера формуються
свої звички. Якщо в тебе немає ноутбука, ми
знайдемо для тебе стаціонарний PC. Але їня
кількість обмежена.
Чи можу я використовувати власне обладнання?
Так, ви можете використовувати власне обладнання,
а також обладнання Kodisoft.
Не знайшов відповідь? Надсилай лист на поштову скриньку
Стажування: hz@kodisoft.com

