
	
	
 

BIZ Bank 

 

Location of internship: Warsaw 

Duration of internship: 1 month 

 

 

 

BIZ Bank is part of FM PBP Bank SA , a bank operating for many years in Poland (participated in 

first edition of Leopolis for Future) . The owner is the British private equity fund Anacapa - one of 

the largest and most experienced private equity investors active in the European financial services 

sector. 

 

We’re looking for either student of finance/economics or marketing. 

 

Student of finance/ economics- to assist the bank's Chief Economist:    

                                                                                                                                                            

• knowledge in accounting and financial reporting (ended courses), 

•  interest in finance/investment banking, 

•  fluent business-level English, 

•  good knowledge of MS Office package – especially Excel, 

• strong communication skills and team player, 

• experience of working in a banking background will be an advantage. 

 

Or 

 

Student of marketing to work at  the Matketing Department: 

 

• Advanced knowledge of Excel; 

• Knowledge of MS Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook); 

• Very good knowledge of  English; knowledge of Polish will be an advantage; 

• Ability to research data on the Internet; 

• Conscientiousness, thoroughness and accuracy; 

• Ability to work as a part of the team and under pressure; 

• Good communication skills. 

	



	
	

Oktawave 

 

Oktawave jest firmą sektora nowych technologii działającą na rynku IT, dostarczająca platformę 

przetwarzania danych w chmurze obliczeniowej. To jedna z najszybciej rozwijających się firm IT w 

Polsce, utytułowana m.in. laurem Krajowego Lidera Innowacji i Rozwoju, a także zaznaczająca swoje 

miejsce na rynkach globalnych. 

 

 

Senior network engineer (sieci) 

 

miejsce pracy: Warszawa 

długość stażu: 3 miesiące 

wymagane języki: angielski, polski mile widziany 

 

Stanowisko: Będziesz odpowiedzialny(a) za rozwój i utrzymanie wszystkich rozwiązań sieciowych 

wykorzystywanych przez platformę Oktawave, a także wsparcie przy administracji usługami 

wspomagającymi działanie środowiska hostingowego realizującego idee jednego z najlepszych 

rozwiązań chmurowych na rynku. 

 

Twój Profil: 

• Masz wysoko rozwinie ̨te umiejętności interpersonalne: zwracasz uwagę jak się skutecznie 

komunikować z innymi ludźmi, potrafisz współpracować z zespołami ludzi (również spoza IT), 

starasz się być pomocny,  

• chętnie dzielisz się wiedzą oraz potrafisz dokumentować postępy swojej pracy,  

• masz silny, ale przyjazny i bezkonfliktowy charakter,  

• cia ̨głe dążysz do udoskonalania swoich umiejętności, starasz się być kreatywny(a) i 

pomysłowy(a),  

• wykazujesz inicjatywę,  

• jesteś gotowy(a) do pracy w systemie zmianowym i obsługiwania dyżurów alarmowych,  

• potrafisz organizować sobie własną pracę, bierzesz za nią odpowiedzialność,  

• jesteś asertywny(a). 

Czego oczekujemy: 

• dogłębna znajomość i łatwość poruszania się w warstwach sieciowych L2-L7,  

• technologie private-vlan, route’ing Ipv4 oraz Ipv6, filtracja ruchu oraz load-balancing,  

• dogłębna znajomość BGP, OSPF,  

• znajomość zagadnień z obszaru budowania wysokodostępnych rozwiązań sieci SAN opartych 

o technologie fiber-channel lub Infiniband, 

• znajomość Urządzeń Cisco, Mellanox, Force10, Brocade. 

Mile widziane: 



	
	

• znajomość technik wirtualizacyjnych z naciskiem na produkty VMWare,  

• sprawne posługiwanie się językami skryptowymi python lub ruby. 

Oferujemy: 

• pracę nad innowacyjnymi projektami w celu cia ̨głego ulepszania i rozwijania oferty Oktawave 

IaaS,  

• pracę w nieprzeciętnym zespole ekspertów i pasjonatów IT,  

• pracę w szybko rozwijającym się sektorze nowych technologii,  

• pracę która może zmienić rynek IT w Polsce i na świecie, 

• pakiet szkoleń wstępnych. 

 

 

Senior infrastructure engineer (serwery / storage) 

 

 

miejsce pracy: Warszawa 

długość stażu: 3 miesiące 

wymagane języki: angielski, polski mile widziany 

 

 

Stanowisko: Będziesz odpowiedzialny(a) za wsparcie techniczne platformy wirtualizacyjnej, bieżące 

utrzymanie i optymalizację infrastruktury serwerowo-systemowej środowisk produkcyjnych 

zbudowanych w oparciu o najnowsze technologie IT; administrację usługami wspomagającymi 

działanie środowiska hostingowego realizującego idee jednego z najlepszych rozwiązań chmurowych 

na rynku. 

 

Twój Profil: 

• masz wysoko rozwinie ̨te umiejętności interpersonalne: zwracasz uwagę jak się skutecznie 

komunikować z innymi ludźmi, potrafisz współpracować z zespołami ludzi (również spoza IT), 

starasz się być pomocny, 

• chętnie dzielisz się wiedzą oraz potrafisz dokumentować postępy swojej pracy, 

• masz silny, ale przyjazny i bezkonfliktowy charakter, 

• cia ̨głe dążysz do udoskonalania swoich umiejętności, starasz się być kreatywny(a) i 

pomysłowy(a), 

• wykazujesz inicjatywę, 

• jesteś gotowy(a) do pracy w systemie zmianowym i obsługiwania dyżurów alarmowych, 

• potrafisz organizować sobie własną pracę, bierzesz za nią odpowiedzialność, 

• jesteś asertywny(a). 

 

Czego oczekujemy: 



	
	

• dogłębnej znajomości zagadnień administracyjnych systemami rodziny Linux, 

• znajomości systemów storage’owych (macierze, raidy), 

• znajomości technik wirtualizacyjnych z naciskiem na produkty VMWare, mile widziane 

doświadczenie z Xen/KVM lub podobnymi działającymi w środowiskach produkcyjnych, 

• sprawnego posługiwania się językami skryptowymi python lub ruby, 

• odpowiedzialnego podejścia do zagadnień bezpieczeństwa infrastruktury IT, dbałości o 

stabilność i ciągłość działania usług, zaangażowania w jej jakość i zapewnienie SLA. 

 

Mile widziane: 

• doświadczenie w pracy ze stosem oprogramowania Openstack, Ceph, 

• znajomość zagadnień z obszaru budowania wysokodostępnych rozwiązań sieci SAN opartych 

o technologie fiber-channel lub Infiniband.  

• łatwość poruszania się w warstwach sieciowych L2-L7. 

Oferujemy: 

• Pracę nad innowacyjnymi projektami w celu ciągłego ulepszania i rozwijania oferty Oktawave 

IaaS, 

• pracę w nieprzeciętnym zespole ekspertów i pasjonatów IT, 

• pracę w szybko rozwijającym się sektorze nowych technologii, 

• pracę która może zmienić rynek IT w Polsce i na świecie, 

• pakiet szkoleń wstępnych. 

 

 

Data engineer 

 

 

 

miejsce pracy: Warszawa 

długość stażu: 3 miesiące 

wymagane języki: angielski, polski mile widziany 

 

 

Stanowisko: Szukamy Inżyniera Danych, który będzie chciał dołączyć do naszego zespołu 

Przetwarzania Danych, którego praca koncentruje się na tworzeniu i utrzymaniu systemów 

wsparcia przetwarzania danych w Oktawave. Zespół jest odpowiedzialny za produkcyjne utrzymanie 

wielu systemów danych, w tym danych klientów platformy, danych statystycznych, billingowych, 

marketingowych oraz aplikacji. Tworzymy zintegrowane środowisko przetwarzania, które zbudowane 

jest w oparciu o implementacje procesów wyszukiwania, ładowania, przekształcania, zapisywania i 

wyświetlania danych. Procesy przetwarzania danych są krytyczne dla Oktawave i zapewnienie 

ciągłości działania tego obszaru jest jednym z najważniejszych zadań zespołu. 



	
	
Inżynier Danych jest właścicielem jednego lub kilku procesów przetwarzania danych. Do jego 

obowiązków należy implementacja wybranego procesu przetwarzania danych, nadzór 

nad prawidłowym działaniem procesu, współpraca z zespołami programistów oraz administratorów 

systemowych. Idealny kandydat musi mieć na uwadze, że od solidności, jakości oraz stabilności 

rozwiązań, które współtworzy zależy wiele innych działań w Oktawave. Dane pochodzące z tych 

systemów pomagają na co dzień podejmować decyzje w dziale marketingu, 

sprzedaży, tworzenia nowych produktów, biurze obsługi klienta. 

 

Co będziesz robić: 

• wspierał rozwój i utrzymanie platformy przetwarzanie danych, w szczególności optymalizował 

szybkość działania i stabilność, 

• nadzorował produkcyjny status działania platformy,monitorował pojawiające się zdarzenia i 

w miarę konieczności współpracował z pozostałymi zespołami przy usuwaniu problemów,  

• współpracował z zespołem administratorów systemowych w celu rozbudowy platformy o 

nowe komponenty lub infrastrukturę,  

• rozwijał systemy oparte na technologiach BigData w różnych językach programowania jak 

np. java czy python. 

 

Czego oczekujemy: 

• zainteresowania współczesnymi środowiskami przetwarzania i przechowywania danych (MS 

SQL, Cassandra, Redis, Storm, Hadoop), 

• rozumienia potrzeb i wymagań formułowanych przez użytkowników biznesowych, 

• umiejętności przełożenia ogólnie sformułowanych wymagań biznesowych na działające 

rozwiązanie, 

• doświadczenia w budowaniu schematów danych i znajomości zagadnień związanych z 

używaniem hurtowni danych, 

• programowania w środowiskach przetwarzania danych, w tym znajomości API wybranych 

środowisk. 

 

Technologie, których używamy: MS SQL, Warehouse, SSAS, SSIS, SSRS, Cassandra, Redis, Apache 

Storm, API, Git, Visual Studio, Kibana, Logstash, Elastic Search, vCenter. 

 

Oferujemy: 

• pracę w nieprzeciętnym zespole ekspertów i pasjonatów IT, 

• pracę w szybko rozwijającym się sektorze nowych technologii, 

• możliwość rozwoju zawodowego poprzez współpracę z największymi firmami na rynkach 

polskim oraz globalnych, 

• pakiet szkoleń wstępnych, 

• pracę która może zmienić rynek IT w Polsce i na świecie. 



	
	

Kancelaria RKKW  

- KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy-  

Radcowie Prawni  

Spółka Partnerska w Warszawie 

Profil Kancelarii RKKW: 

Kancelaria RKKW działa na terenie całej Polski. Gwarantuje najwyższy poziom 

obsługi prawnej we wszystkich dziedzinach prawa związanych z działalnością 

gospodarczą. Nasi Klienci wywodzą się z różnych sektorów gospodarki, w tym 

m.in. z: farmaceutycznego, transportowego (kolejowego, lądowego oraz 

morskiego), usług finansowych (w tym bankowego i ubezpieczeniowego), 

energetyczno-paliwowego, górniczego, informatycznego, FMCG, mediów i 

reklamy, budownictwa, obrotu nieruchomościami i wielu innych. Naszą zaletą jest 

biznesowe podejście i zrozumienie potrzeb Klientów zarówno na gruncie 

transakcyjnym, jak i procesowym. Naszym największym atutem jest zespół 

profesjonalnych ekspertów, których cechuje dogłębna wiedza prawnicza, 

wieloletnie doświadczenie praktyczne, a także działalność naukowa. 

Profil kandydata na staż w Kancelarii RKKW: 

• student/ka  II, III,  IV lub V roku studiów prawniczych 

• zainteresowania zgodne z profilem Kancelarii (prawo korporacyjne, prawo 

umów, fuzje i przejęcia (transakcje M&A), prawo pracy i kontraktów 

menedżerskich, prawo rynku kapitałowego, prawo własności 

intelektualnej) 

• bardzo dobra znajomość pakietu MS Office 

• komunikatywna znajomość języka polskiego 

• mile widziana znajomość języka angielskiego 

• samodzielność, odpowiedzialność oraz sumienność w wykonywaniu 

obowiązków 

• zaangażowanie w pracę  



	
	
 

Oferta Stażu w Kancelarii RKKW dla uczestnika programu Leopolis for Future 

2016: 

 

Proponujemy odbycie stażu w głównej siedzibie firmy, która mieści się w Polsce 

w biurze w Warszawie. Podczas stażu oferujemy kandydatom: 

• możliwość zdobycia doświadczenia w dziale prawnym w renomowanej 

warszawskiej kancelarii prawnej 

• szansę uczestniczenia w realizacji bieżących projektów Kancelarii  

• przyjazną atmosferę pracy w młodym dynamicznym Zespole 

• pracę w ścisłym centrum Warszawy 

• czas trwania stażu: 1 miesiąc 
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