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Program stażowy w ramach POWR.03.05.00-00-Z305/18 w BPSC  
 
Biuro Projektowania Systemów Cyfrowych (BPSC) od ponad 30 lat należy 
do liderów na rynku producentów oprogramowania wspomagającego 
zarządzanie przedsiębiorstwem. Specjalizujemy się w tworzeniu i 
wdrażaniu zintegrowanych rozwiązań klasy MRPII/ERP. Naszym flagowym 
produktem jest Impuls EVO z powodzeniem używany w ponad 400 
firmach produkcyjnych w Polsce. 
W roku 2017 BPSC dołączyło do międzynarodowej grupy Forterro, która 
skupia lokalnych liderów oprogramowania ERP, między innymi z Francji, 
Szwecji, Szwajcarii, Niemiec, Indii, Maroko. 
 
Jeżeli łączysz swoją przyszłość z branżą IT i interesuje Cię jedna z 
poniższych ścieżek: 

● Konsultant produktowy systemu Impuls EVO:  

o proces wdrażania systemu u nowego klienta  

o proces utrzymania systemu -serwis klientów 

● Programista:  

o zespołu rozwojowego systemu  

o zespołu indywidulanych modyfikacji dla klientów 

● Tester oprogramowania:  

o manualny  

o automatyczny  

● Administratorów systemu 

● Administratorów baz danych 

to ten staż jest dla Ciebie! 
 
 

Cele  programu: 

1. Realizacja założeń programowych POWR.03.05.00-00-Z305/18   

2. Cele BPSC w programie: Chcemy zaprezentować Wam specyfikę 

funkcjonowania firmy informatycznej. Pokazać od podszewki 

proces projektowania, produkcji, wdrażania i utrzymania systemu 

informatycznego wspierającego zarządzanie współczesnymi 
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organizacjami. Podczas programu, opartego o rzeczywiste zadania 

zawodowe, wprowadzimy Was w realny świat zawodowców branży 

IT. 

O programie stażowym: 

● Ponad 30 dni szkoleń merytorycznych prowadzonych przez 

ekspertów z poszczególnych funkcjonalności systemu.  

● Znasz SQL Developer ?-będziesz mieć okazję pracy na bazie 

Oracle, nauczysz się pisać zapytania w bazie PL/SQL. Jeśli 

baza ta jest Ci dobrze znana, to będziesz mieć okazję 

programować pod okiem Projektantów. 

● Dowiesz się, jak działają firmy produkcyjne? Nasi specjaliści 

pokażą Ci te procesy, zarówno od strony praktycznej 

u klientów jak i rejestracji ich przebiegu w systemie Impuls 

EVO.  

● Zapewniamy wsparcie na każdym etapie stażu przez 

dedykowanych opiekunów do wszystkich ścieżek programu. 

Dajemy też przestrzeń do rozwoju indywidualnych potrzeb. 

● Dostaniesz odpowiedzialne, samodzielne zadania. W ramach 

programu zwiedzisz firmę i spróbujesz swoich sił w różnych 

działach. Zobaczysz, jak wygląda wizyta konsultanta 

 u klienta, napiszesz własny obiekt bazodanowy, stworzysz 

dokumentację do systemu.  

● Zapewniamy cotygodniowe spotkania podsumowujące 

dotychczasowe zadania  

● Doświadczysz, poczujesz, gdzie jest ci najlepiej i to Ty 

zdecydujesz o wyborze dalszej ścieżki rozwoju.  

Dlaczego warto? 

● Pracujemy zespołowo 

● Dzielimy się wiedzą 

● Stosujemy zwinne metodyki pracy  

● Awansujemy efektywnych i odważnych  
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Szczegóły organizacyjne: 
 

● Długość stażu zgodna z założeniami programu 

POWR.03.05.00-00-Z305/18   ale zakładamy też włączenie 

was w nasz firmowy 3 miesięczny „Staż IT” w okresie: 

lipiec–wrzesień 2020 w siedzibie firmy w Katowicach  

● Wymagana dyspozycyjność w okresie stażu w godzinach 8-16 

Najwytrwalszym z Was, po zakończeniu stażu, 
zaproponujemy umowy o pracę. 

 

Zapraszamy! 

 
Nasza oferta kierowana jest w pierwszej kolejności dla studentów kierunków: 
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Teleinformatyka, Automatyka i Robotyka, 

Inżynieria Produkcji, Transport. 
 

 Informujemy, iż uważnie przeczytamy wszystkie aplikacje i skontaktujemy się 
 z wybranymi kandydatami. 
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