Akademia Programistów szansą na wejście do świata IT

Trwa nabór uczestników do udziału we wspólnym projekcie Urzędu Miasta Iławy, Powiatowego
Urzędu Pracy w Iławie i firmy Mc COMP S.A.

Akademia Programistów w Iławie
Akademia Programistów ma na celu stworzenie w Iławie grupy osób, które po zdobyciu
odpowiedniej wiedzy i kwalifikacji będą mogły pracować zdalnie lub hybrydowo dla firmy z blisko
30-letnim doświadczeniem w branży IT. Mowa tu o firmie programistycznej Mc COMP
działającej w sektorze rozwiązań dla biznesu, głównie w branży paliwowej, hotelarskiej, rekreacji i
teletechniki. Przedsiębiorstwo obsługuje największych klientów polskich i zagranicznych, realizując
projekty unikalne i nowatorskie pod względem technicznym i biznesowym. Jest liderem wśród
dostawców oprogramowania dla obiektów działających na rynku polskim, wybranym przez
międzynarodowe koncerny paliwowe.

Wspólna inicjatywa
Pomysł stworzenia w Iławie środowiska programistów, którzy będą mogli pracować w jednej z
najszybciej rozwijających się branż, narodził się podczas wspólnych rozmów iławianina Andrzeja
Olejnika, Sales Managera w Mc COMP

, z przedstawicielami Urzędu Miasta Iławy na czele z burmistrzem Dawidem Kopaczewskim.
Zamysł projektu jest prosty: stworzyć mieszkańcom Iławy możliwość pracy w sektorze IT, w firmie
o ugruntowanej pozycji na rynku. Akademia Programistów wyposaży uczestników w kluczowe
umiejętności,
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najtrudniejszą barierę, czyli otrzymanie pierwszej pracy w nowej branży. Pracuję dla Mc COMP od
ponad 3 lat. Realizuję tu wiele kluczowych projektów i obserwuję dynamiczny rozwój zarówno
naszej firmy, jak i samej branży. Deficyt programistów na rynku pracy pogłębia się i nic nie
wskazuje na to, aby sytuacja ta się zmieniła. Dlaczego Iława i jej mieszkańcy nie mieliby
skorzystać z tej szansy i stać się częścią świata IT? – komentuje Andrzej Olejnik.
Akademia Programistów jest jedną z prób rozwinięcia w naszym mieście nowego przedsięwzięcia z
realną korzyścią dla rozwoju osobistego i zawodowego jego mieszkańców. Pandemia pokazała, że
praca zdalna zdobywa coraz większą popularność i otwiera nowe możliwości. Naszym pomysłem
jest zaprezentowanie Iławy jako idealnego miejsca do pracy i zamieszkania. Z jednej strony
przyroda - jeziora i malownicze krajobrazy, a z drugiej - Pendolino, umożliwiające szybki transport
do największych aglomeracji w kraju, zwiększająca się z roku na rok liczba miejsc w żłobkach i
przedszkolach, a także oferta kulturalna, sportowa i społeczna. Zdaję sobie sprawę, że to proces
długofalowy, ale pierwszy krok w tym kierunku właśnie podjęliśmy poprzez projekt realizowany
wspólnie z Mc COMP. Pracujemy nad tym, aby Iława nie była już kojarzona tylko z turystyką i
branżą drzewną. Dostrzegamy rozwój branży IT i chcemy być jego częścią – mówi burmistrz
Dawid Kopaczewski.

Urząd Pracy dołącza do zespołu
Pomysł Akademii Programistów przypadł do gustu dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy
w Iławie, Agacie Steiner-Dembińskiej. Urząd został partnerem projektu, realizującym proces
rekrutacji

i

wyboru

jednostki,

która

przeprowadzi

specjalistyczne

szkolenie

z zakresu

programowania w oparciu o wiedzę i wskazówki firmy Mc COMP.
Mimo niskiego bezrobocia i rosnącego zapotrzebowania na pracowników, wielu mieszkańców Iławy
i okolic nie znajduje dla siebie odpowiedniej oferty rozwoju zawodowego. Proponowane stanowiska
nie są dla nich atrakcyjne, ani pod względem warunków i charakteru pracy, wykorzystania
ich potencjału, ani pod względem wynagrodzenia. Dlatego też każda próba wzbogacenia lokalnej
oferty i rozwoju iławskiego rynku pracy jest niezwykle cenna. Wciąż poszukujemy rozwiązań, które
pozwoliłyby na zatrzymanie młodych ludzi w Iławie, dały nowe kwalifikacje i możliwość pracy w
rozwijających się branżach. Przykładem takiego działania jest właśnie projekt Akademia
Programistów. Obecnie, jako partner projektu, jesteśmy na etapie wyboru jednostki szkolącej
specjalizującej się w nauce wskazanego przez pracodawcę języka programowania. Dokonujemy też
wstępnej rekrutacji uczestników. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, szkolenie ruszy pod
koniec tego roku – komentuje Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Iławie Agata SteinerDembińska.

Szansa na staż i pracę w IT
Mc COMP wchodzi dziś w nową erę swojego rozwoju. Startujemy z nowymi projektami,
uruchamiamy programowanie w dodatkowych językach i poszukujemy innowacyjnych rozwiązań,
dlatego zapraszamy do zespołu ambitne i zaangażowane osoby, gotowe podjąć nowe wyzwanie w
branży IT. To wielka szansa dla osób, które chciałyby mieszkać w Iławie i jednocześnie pracować w
niezwykle perspektywicznej branży, która jest też jedną z kilku oferujących najwyższe zarobki –
dodaje Andrzej Olejnik.

Wiek nie gra roli
Należy też podkreślić istotną kwestię: Akademia Programistów nie jest skierowana tylko do osób
młodych, rozpoczynających swoją drogę zawodową. To możliwość zmiany zatrudnienia czy
przekwalifikowania się, dostępna także dla osób starszych, nawet tych ze znacznym stażem pracy.
Młody wiek nie jest warunkiem koniecznym sukcesu w branży IT. Liczą się predyspozycje, ambicja,
pracowitość i kreatywność. Geniusze rodzą się bardzo rzadko, a programowanie nie jest
zarezerwowane tylko dla nich. Mitem jest też twierdzenie, że tylko osoby z wykształceniem
informatycznym mogą osiągać sukcesy na tym polu. Oczywiście, zapewne jest im łatwiej, lecz nie
jest to gwarancją powodzenia – wyjaśnia Andrzej Olejnik.
Jeśli chcesz spróbować swoich sił w branży IT, zapraszamy do udziału w Akademii
Programistów!
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