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O FIRMIE:
Globalny lider w dostarczaniu oprogramowania dla branży ubezpieczeń i finansów.

WYZWANIE BIZNESOWE:
Firma zmagała się z brakiem wykwalifikowanej i odpowiednio przeszkolonej pod standardy
firmy kadry programistycznej, która mogłaby realizować wewnętrzny projekt firmy.

NASZE ROZWIĄZANIE:
Rozwiązaniem było wyłonienie grupy kandydatów zainteresowanych branżą IT i podstawową
wiedzą z zakresu programowania oraz znających język angielski na poziomie minimum B2
i przeszkolenie ich w dopasowanym do potrzeb firmy zakresie.

REZULTAT:
Firma zyskała nowych, doskonale przygotowanych do pracy na stanowisku Junior Java
Developer pracowników, gotowych rozwijać wewnętrzny projekt firmy. Przeprowadzona
ewaluacja szkolenia pokazała bardzo wysoki poziom satysfakcji i zadowolenia uczestników.

ZAKRES PROJEKTU
Promocja projektu:
dedykowana strona internetowa,
dedykowana strona internetowa,
materiały promocyjne,
kampania FB Ads, Google Ads,
artykuły sponsorowane,
spotkania informacyjne dla zainteresowanych projektem osób.

Rekrutacja uczestników do projektu:
formularz aplikacyjny,
weryfikacja i selekcja nadesłanych CV,
rozmowy kwalifikacyjne i testy techniczne,
raporty dotyczące rekomendacji i wiedzy posiadanej przez kandydatów
projektu.

Przeszkolenie uczestników z zakresu programowania:

Finansowanie

70%
Sapiens

30%

Uczestnicy

merytoryczna konsultacja programu szkolenia,
zapewnienie doświadczonych trenerów,
zapewnienie materiałów edukacyjnych,
weryfikacja wiedzy zdobytej przez uczestników,
zapewnienie miejsca i sprzętu niezbędnego do organizacji szkolenia .

KLUCZOWE KORZYŚCI
NIŻSZE KOSZTY REKRUTACJI
WSPARCIE DZIAŁAŃ EB I CSR
SOLIDNI PRACOWNICY
DOSTOSOWANI DO POTRZEB
FIRMY
SZYBKI PROCES
REKRUTACYJNY
OPTYMALIZACJA
ONBOARDINGU

Dzięki współpracy z SDA powiększyliśmy nasz zespół IT o 45 Junior Java
Developerów, doskonale przygotowanych do pracy w Sapiens Software
Solutions. Na każdym etapie projektu firma SDA wykazywała się
rzetelnością, znajomością specyfiki rynku IT i będąc elastyczną i otwartą
– na bieżąco reagowała na nasze potrzeby. Przeprowadzona przez nas
ewaluacja szkolenia pokazała bardzo wysoki poziom satysfakcji i
zadowolenia uczestników. Z pewnością to nie był nasz ostatni projekt.
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