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Nokia Academy: Kuznia Talentów

Rozpoczyna sie druga edycja Nokia Academy  projektu prowadzonego przez wroclawski oddzial Nokii,
który ma za zadanie sposród wielu pasjonatów branzy IT wylowic tych wybitnych.
Dawniej Nokia Solutions and Networks  dzis po prostu Nokia Networks  specjalizuje sie w tworzeniu
najnowoczesniejszych rozwiazan systemowych dla zaawansowanego przesylu danych w sieciach
obslugujacych urzadzenia mobilne. To wlasnie ta firma wspóltworzyla tak popularny dzis system
telekomunikacyjny czwartej generacji (znany pod nazwa LTE ), a obecnie aktywnie ksztaltuje wymagania
i technologie kolejnej juz, piatej generacji sieci komórkowych  m.in. kieruje pracami 5G PPP Association
(organizacji powolanej do koordynacji tych prac w Europie). Nic wiec dziwnego, ze trwaja intensywne
poszukiwania ludzi ambitnych i uzdolnionych, którzy pomoga budowac przyszlosc ogólnoswiatowej
telekomunikacji.

Do pierwszej, czerwcowej edycji Nokia Academy zglosilo sie niemal 90 osób. Sposród nich wybralismy 39
szczesliwców. Juz dzisiaj wiemy, ze ok. 90% osób, które zakonczyly miesieczny etap intensywnego
szkolenia, zostanie z nami na dluzej. Obie strony nie kryja zadowolenia.
Nokia Academy okazala sie strzalem w dziesiatke. Glówna jej zaleta jest stopniowa adaptacja
uczestników do realiów pracy w duzych komercyjnych projektach dotyczacych rozwoju, integracji i
weryfikacji oprogramowania dla systemów telekomunikacyjnych.  mówi Grzegorz Olender, R&D
Manager w Nokia Networks.
Akademia jest dla mnie przede wszystkim ciekawa przygoda. Specjalisci z Nokii dziela sie z nami swoja
wiedza na temat nowych technologii. Mam mozliwosc nie tylko uzupelnienia umiejetnosci wyniesionych ze
studiów o aspekty potrzebne w pracy przy prawdziwych projektach, ale tez wziecia udzialu w jednym z
nich. Dzieki Nokia Academy moge sprawdzic sie w pracy zespolowej i zmierzyc z prawdziwym
wyzwaniem. - mówi Tomasz Tomczyk, student Uniwersytetu Wroclawskiego na kierunkach Matematyki
i Filozofii]
Pierwsza edycja miala charakter pilotazowy i miala wskazac czy jest zapotrzebowanie na tego typu
inicjatywe na rynku wroclawskim.
Zdecydowalismy sie na jej kontynuowanie, poniewaz osiagnelismy zalozone cele, a efekt przerósl nasze
poczatkowe oczekiwania. Okazalo sie, ze jest wiele osób, które byc moze nie maja jeszcze wystarczajacej
wiedzy technicznej, wymaganej na rozmowach rekrutacyjnych, ale ogromna motywacje do jej zdobycia w
stosunkowo krótkim czasie, a swoimi cechami osobowosciowymi swietnie wpisuja sie w nasza kulture i
srodowisko pracy  dodaje Grzegorz Olender.
Nokia Academy przeznaczona jest dla pasjonatów jezyka C oraz C++ a takze testerów oprogramowania.
Szukamy osób, które chca doskonalic sie w tych obszarach. Zalezy nam na osobach, które posiadaja
równiez umiejetnosci twórczego rozwiazywania problemów i wychodzenia poza utarte schematy.
Premiowane jest nieszablonowe myslenie oraz praca zespolowa.
Nokia Academy krok po kroku
Pierwszym krokiem do spróbowania swoich sil w Akademii jest zgloszenie i rejestracja na stronie
http://nokiawroclaw.pl/akademia/. Po pomyslnej wstepnej weryfikacji nadchodzi krok drugi 
zaproszenie do wroclawskiej siedziby Nokii na spotkanie polaczone z wykladem. Krok trzeci to test
obejmujacy zakres materialu przedstawionego na wykladzie, który sprawdza umiejetnosci przyswajania
wiedzy oraz bada sposób myslenia kandydatów.
Ci, którzy zakwalifikuja sie do nastepnego  czwartego  etapu, odbeda miesieczny cykl intensywnych
szkolen z wybranych obszarów wymaganych do ewentualnej pózniejszej pracy projektowej. Ostatnim
etapem programu jest udzial w projekcie pozwalajacym na wykorzystanie zdobytej wiedzy w praktyce,
którego efektem moze byc zatrudnienie w firmie. Warunkiem koniecznym udzialu w projekcie jest
pomyslne ukonczenie miesiecznego cyklu szkolen.
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Zapisy do drugiej edycji Nokia Academy zostaly juz zamkniete, jednak nic straconego: juz po wakacjach
rusza kolejna edycja!
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