
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zacznij z nami swoją przygodę! Dołącz do nas jako: 

Wave 7:Poland:PL_RBPL_Płatny Staż– Junior DevOps_PL 

Jutrzenki 105, 02-231 Warszawa, Polska 

 

 

Czy  chcesz,  aby  Twoje  pomysły kształtowały technologie, które zmieniają standardy życia? Zarówno w obszarze rozwiązań mobilnych, dóbr   
konsumpcyjnych, technologii przemysłowej, jak  i dostarczania energii oraz  technicznego wyposażenia budynków - z nami  będziesz mieć   
wpływ na poprawę jakości życia  na całym  świecie. Witaj w Bosch.   
Zarówno w obszarze Internetu Rzeczy (IoT), zautomatyzowanego prowadzenia samochodów, aplikacji Smart Home, dzięki innowacyjnym pomysłom stale  
wyznaczamy nowe standardy, tak by stworzyć zintegrowaną przyszłość. Jest to możliwe dzięki ponad 410,000 zaangażowanym pracownikom na całym  
świecie, pionierom, którzy każdego dnia dokonują przełomów technicznych. Zastanawiasz się nad stworzeniem czegoś wartego zapamiętania? 

Prosimy nie aplikować na to stanowisko. Pracujemy nad nowym systemem rekrutacyjnym i jest to testowe ogłoszenie - przesłane aplikacje nie będą brane pod uwagę. 

 

 

Aplikacje prosimy przesyłać za pomocą linku: https://jobs.smartrecruiters.com/RobertBosch/743999694021784-
wave-7-poland-pl-rbpl-p-atny-staz-junior-devops-pl 

 

Witaj w miejscu, gdzie pomysły 
przekształcają się w innowacje. 

Let’s be remarkable. 
www.bosch-career.pl 

Twój udział w tworzeniu innowacji: 

� Udział w tworzeniu, testowaniu o obsłudze 
procesów CI/CD (Team Foundation Server) 

� Praca z kontenerami w środowisku Docker Swarm i 
Kubernetes 

� Praca w hybrydowym środowisku Windows/Linux 
� Praca z dużymi relacyjnymi bazami danych 
� Okazja do nauki python, bash 
� Zmienianie innowacyjnymi pomysłami technicznymi 

środowiska korporacyjnego 

 

Czym się wyróżniasz: 

� Udział w tworzeniu, testowaniu o obsłudze procesów CI/CD 
(Team Foundation Server) 

� Praca z kontenerami w środowisku Docker Swarm i 
Kubernetes 

� Praca w hybrydowym środowisku Windows/Linux 
� Praca z dużymi relacyjnymi bazami danych 
� Okazja do nauki python, bash 
� Zmienianie innowacyjnymi pomysłami technicznymi 

środowiska korporacyjnego 
Benefity: 

 
� Dofinansowanie do posiłków, karta Multisport 
� Dynamiczne międzynarodowe środowisko i przyjazna atmosfera pracy 
� Elastyczny czas pracy (dostosujemy się do Twojego planu na studiach) 
� Praca z najnowszymi technologiami, interesujące zadania oraz szerokie możliwości 

rozwoju 

Informujemy, że program rozwojowy trwa min. rok i jest płatny godzinowo od drugiego 
miesiąca. 

 


