Tule Eesti Energiasse praktikale!

IT ANALÜÜTIKU
PRAKTIKAKOHAD
• Energiakaubanduse valdkonnas (Tallinn) – IT analüüsi teostamine IT arenduse
energiakaubanduse valdkonna alamprojektides.
• Äriteabe valdkonnas (Tallinn) – Aruandluse nõuete analüüsimine, BO raportite
loomine, Tableau töölaudade loomine, lahenduste dokumenteerimine.
• Tootmise valdkonnas (Jõhvi/Auvere) - IT analüüsi teostamine IT arenduse
tootmise valdkonna alamprojektides.
Ootame Sind praktikale Eesti Energia äri- ja infotehnoloogia teenistusse, mis seisab
selle eest, et meie tegevust toetaksid parimad infotehnoloogilised lahendused.
Arendame ja haldame Eesti ühe suurima ettevõtte IT-süsteeme selleks, et nende
kasutamine oleks nii meie klientidele kui töötajatele võimalikult lihtne, mugav ja
turvaline. Meie juures saad võimaluse kogeda, kuidas toimub töö suure organisatsiooni IT arenduse osakonnas, kus arendusprojekti meeskonnas töötavad tihedas
koostöös arendajad, arhitekt, projektijuht, äriprotsessijuht ja lõppkliendi esindajad,
et saavutada lahenduste tehniline optimaalsus ja kliendirahulolu.
Pakume Sulle:
• võimalust teha midagi reaalselt vajalikku, panustades Eesti ühe suurima
ettevõtte töösse
• juhendamist oma ala parimatelt spetsialistidelt ning võimalust õppida
kogenud IT analüütiku käe all
• osalemist ühisüritustel, võimalust tutvuda teiste Eesti Energia praktikantidega
ning osaleda praktikantide koolituspäevadel
• praktika eest töötasu
Ootused Sulle:
• oled IT eriala viimase kursuse tudeng, Sul on väga hea õppeedukus ning
Sulle pakub huvi eelkõige infosüsteemide analüüsi valdkond
• tahad omandada ja arendada praktilisi oskusi õpitud erialal
• valdad väga heal tasemel eesti ja inglise keelt, tootmise valdkonna IT analüütik
peab lisaks valdama ka heal tasemel vene keelt
• oled ettevõtlik, iseseisev ja kiire õppija
• pingutad parima tulemuse nimel ja vastutad antud lubaduste eest
Praktika aeg kokkuleppel.
Praktika asukoht Tallinn või Jõhvi/Auvere.
Tahad teada rohkem?
Sinu küsimustele vastab Erik Jaanvärk aadressil praktika@energia.ee.
Tutvu lähemalt meie praktikapakkumistega ja kandideeri Eesti Energia kodulehel
hiljemalt 31.03.2017. Kandideerimisel märgi CV-sse või kaaskirja kindlasti Sind
huvitava praktikakoha nimetus ja asukoht.

energia.ee/praktika
Eesti Energia on rahvusvaheline energiafirma ning Eesti suurim ja hinnatuim tööandja.
Meil leiavad rakendust valdkonna tipptegijad. Ootame oma meeskonda spetsialiste,
kelle soov on panustada oma energiat ühiste eesmärkide saavutamisesse, tuues kasu
nii ettevõttele, kliendile kui ka koostööpartnerile.

