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dimecres, 19 de juny de 2013

Curs Estiu GFT-EPS. 2n període de
preinscripció

Us recordem que els propers 20 i 21 de juny s'obre el segon període de preinscripció del curs d'estiu organitzat
conjuntament per l'empresa  i  de la Universitat de Lleida:GFT l'Escola Politècnica Superior

Introducció als grans sistemes informàtics dels bancs

L'empresa GFT ofereix, amb el present curs:

Una formació bàsica en les tecnologies emprades en els sistemes informàtics del sector bancari.
Una formació elemental d'alemany.
Un procés de selecció que li permetrà incorporar a un mínim de 5 titulats a les seves seus de Frankfurt o
Stuttgart, a partir del mes de setembre de 2013, per un període mínim de 6 mesos i amb unes condicions
contractuals en origen (alemanyes).

Així doncs, l'objectiu del present curs és triple:

Oferir als estudiants una formació bàsica en tecnologies Java, .Net i Mainframe, de gran valor a l'hora
d'accedir al mercat laboral i utilitzades en els sistemes informàtics del sector bancari.
Assolir un nivell inicial d'alemany.
Seleccionar un mínim de 5 estudiants que puguin integrar-se en l'equip de treball de GFT en les seves
seus de Frankfurt o Stutgart.

El curs està dirigit bàsicament a:

Estudiants de cicle superior de la branca informàtica (MEI, MEPL, MIPO)

Informació de l'esdeveniment

Inici:
19 de de juny de 2013

http://www.eps.udl.cat/
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Titulats de cicle superior de la branca informàtica (MEI, MEPL, MIPO, EI)
Estudiants d'últim curs d'estudis de primer cicle de la branca informàtica (GEI, ETIS, ETIG)
Enginyers d'altres branques que es vulguin reciclar en aquest camp

Preinscripció (2n. període)

-  20 i 21 de juny

NO PERDIS AQUESTA OPORTUNITAT D'OPTAR A UN LLOC DE DE TREBALL QUALIFICAT: EL PRIMER
PAS PER ACONSEGUIR-HO ÉS MATRICULAR-TE AL CURS D'ESTIU!

http://www.eps.udl.cat/

