
Praktykant 
W CODEFUSION z pasją tworzymy oprogramowanie. Od biznesowych aplikacji finansowych 

przez inżynierskie programy dla budownictwa aż do oprogramowanie dla IoT. Tworzymy 

programy desktopowe, aplikacje mobilne, systemy webowe i usługi systemowe. 

 

Jesteś studentem informatyki (lub innego pokrewnego kierunku, takiego jak np.: matematyka, 

automatyka, robotyka, mechatronika)? Chciałbyś być w przyszłości programistą lub testerem 

oprogramowania? Interesuje Cię ciekawa praktyka, podczas której nauczysz się czegoś 

pożytecznego? Przyjdź do CODEFUSION. Mamy dla Ciebie konkretną ofertę. Żadnego 

parzenia kawy (chyba, że dla siebie), szukania pracy na siłę czy nudy. Konkretny projekt! 

Konkretni ludzie! Konkretna praktyka! 

 

Konkretny projekt 

Jeśli do nas przyjdziesz będziesz realizował bardzo konkretny projekt w nowoczesnych 

technologiach. 

 

Konkretni ludzie 

Projekt będzie realizowany z pomocą naszych najlepszych programistów i pod nadzorem 

najlepszych managerów. Praktyki w CODEFUSION odbywają się w grupach dwuosobowych. 

Zgłoś się wraz z inną konkretną osobą do odbycia praktyki lub zdaj się na nas w doborze 

partnera do projektu. 

 

Konkretna praca 

Oczekujemy, że w czasie praktyki dasz z siebie 100%, a my pomożemy Ci to osiągnąć. 

 

Benefity 

mamy to samo co wszyscy inni (Multisport, owoce, pizza...) 

 

Nasza grupa to zapaleni pasjonaci, którzy chcą pracować wykorzystując najnowsze 

technologie, w ciekawych projektach, w zdrowej atmosferze, wśród najlepszych programistów. 

Misją firmy CODEFUSION jest tworzenie oprogramowania najwyższej jakości. Realizujemy ją 

dzięki zgranemu zespołowi oraz ogromnej wiedzy eksperckiej w dziedzinie inżynierii 

oprogramowania. Nie boimy się trudnych wyzwań i wierzymy w lepsze oprogramowanie, które 

satysfakcjonuje klienta i spełnia jego wysokie wymagania. 



 

Praca u nas jest trudna, ale satysfakcjonująca. Dbamy o to, żeby programista czuł sprawczość 

swoich działań w powierzonym projekcie. Wraz ze swobodą działania idzie też duża 

odpowiedzialność. Uczestniczymy we wszystkich etapach wytwarzania oprogramowania. Od 

identyfikacji wymagań przez pisanie kodu i jego testowanie, aż po wdrożenie i opiekę 

powdrożeniową. U nas będziesz żył wraz z twoim działem i będziesz za nie odpowiedzialny.  

 

W projektach stosujemy: 

• CI/CD (Jenkins/Azure Pipelines/Gitlab Pipelines) 

• SCM (Git/Bitbucket/GitLab) 

• IDE (VS/VSCode/Rider) 

• DB (SqlServer/Oracle) 

• ALM/SDLC (Jira/Redmine/Azure DevOps) 

• konteneryzacja (Docker/k8s) 

• instrumentacja (dnSpy/WinDBG/x64dbg/Profiling/splunk) 

• QA (TestRail/TestLink/BDD UI Testing) 

• architektura (C4/Structurizr DSL/UML) 

 

Stos technologiczny: 

• Azure | IIS / Angular | Vue.js / .NET / Oracle | SqlServer 

• Windows / .NET / WPF 

 

 

 

 

 


