
dimarts, 04 de març de 2014

StepOne. "Jovenes con futuro". Programa de
pràctiques a Silicon Valley

Si la teva passió és la programació i les noves tecnologies, Silicon Valley t'està esperant.

 StepOne. Jóvenes con futuro presenta la quarta edició del seu programa que busca els millors enginyers
emprenedors a punt de graduar (data màxima de graduació juliol de 2014) o llicenciats, amb un perfil de 22 a 30
anys, que sàpiguen comunicar eficientment en anglès i que no tinguin por de llançar-se a l'aventura i formar part
d'un equip de treball que estima el seu producte i treballa dur per tirar-lo endavant.

      StepOne. Jóvenes con futuro és un programa de pràctiques de sis mesos patrocinat per la Fundació Rafael
           del Pino i administrat per StepOne. El programa sorgeix de l'interès de la Fundació Rafael del Pino i Bernardo

        Hernández (cofundador de idealista.com, tuenti.com, floresfrescas.com i 11870.com), de crear una experiència
         única, fomentar l'esperit emprenedor a Espanya i oferir oportunitats per a joves programadors amb talent.

El seu objectiu és        proporcionar als joves espanyols acabats de llicenciar en enginyeria informàtica més brillants
      .d'Espanya un programa de pràctiques en una start-up tecnològica a Silicon Valley 

L'organització          s'encarregarà de gestionar un contracte legal de pràctiques als Estats Units, el procés del visat, la
          logística, els viatges i les assegurances dels participants. Les pràctiques seran remunerades. Els joves

       seleccionats es faran càrrec de qualsevol cost addicional incorregut en el programa.

Requeriments:

- Computer Engineering, Computer Science, Engineering in Telecommunications or Mathematics Graduates or
that will graduate no later than June 2014 (Mandatory, if not graduate by that time,the candidate will be rejected)

- Ability to communicate effectively in english

- Proficiency in any of the following: Java, PHP, C/C++, Python, Javascript, NodeJS, Django, HTML/CSS

- Experience with mobile platform development: Android, Objective-C.

- Experience with SQL and NoSQL, Ruby on Rails, Databases will be a big plus.

- Github, Linkedin and stackoverflow profiles are a must when applying

Extra Points:
- Ability to work and learn quickly.

- Interest in emerging technologies.

- Entrepreneurial activity or "side projects" outside the classroom

Per participar visita  i per inscripciówww.stepone.com/jovenes [ http://www.stepone.com/jovenes ]
http://www.stepone.com/blog/jovenes/how-to-apply [ http://www.stepone.com/blog/jovenes/how-to-apply ]

http://www.stepone.com/jovenes
http://www.stepone.com/blog/jovenes/how-to-apply


Si tens dubtes, pots escriure a jovenes@stepone.com [ mailto:jovenes@stepone.com ]

El termini d'inscripció finalitza el 31 de març


