
 

 

 Jak wygląda proces rekrutacji?  

Rekrutacja do programu składa się z trzech etapów.  

1.Dział rekrutacji przeprowadza wstępną selekcję kandydatów na podstawie 
przesłanego CV a następnie kontaktuje się z wybranymi osobami mailowo w celu 

zaproszenia na serię wykładów.  

W tym etapie badane są umiejętności techniczne takie jak logiczne i analityczne 

myślenie oraz zdolności uczenia się. Etap ten rozpoczyna się dwoma 3 
godzinnymi wykładami na temat Systemów SAP oraz języka ABAP. Po wykładach 
każdy uczestnik otrzyma zestaw dodatkowych materiałów dotyczących 

powyższych tematów. Etap drugi kończy się pisemnym testem technicznym oraz 
testem z języka niemieckiego. Etap realizuje dział SAP iMSC przy wsparciu działu 

HR.  

2. Kandydaci, którzy zakwalifikują się do ostatniego etapu rekrutacji, zostaną 
zaproszeni na spotkanie w biurze.  

3.Ostatnim etapem procesu rekrutacyjnego jest rozmowa rekrutacyjna, która 
trwa ok. pół godziny (realizuje SAP iMSC).  

 

Jak wygląda struktura Programu?  

Uczestnictwo w programie wiąże się z rzetelnym wykonywaniem zadań zawartych 
w zestawie treningowym o nazwie Startup Training. Startup Training to zbiór 
ćwiczeń programistycznych, które mają na celu zasymulowanie rzeczywistych 

zadań w projekcie klienckim z zakresu systemów SAP. Każdemu uczestnikowi 
programu przydzielony jest indywidualny mentor, który pomaga od strony 

merytorycznej oraz klient, który odbiera pracę.  

 

Ile czasu zajmuje uczestnictwo w kursie?  

SAP ABAP Starter Kit trwa trzy miesiące. Przewidziany nakład czasowy wynosi 24 
godziny tygodniowo. Godziny pracy uczestnik dopasowuje sam wg swoich 

potrzeb.  

Istnieje możliwość rozszerzenia czasu pracy do 40 godzin.  

 

Czy dostanę umowę o pracę na czas trwania programu?  

Przewidzianą formą prawną jest umowa zlecenie.  

 

Gdzie będzie odbywał się program?  

W siedzibie firmy lub/i w miejscu wskazanym przez organizatora kursu. Nie ma 

możliwości pracy zdalnej tzw. „home office”.  

 

Czy zakwalifikowanie się na kurs gwarantuje zatrudnienie w Capgemini?  

Zakres merytoryczny kursu gwarantuje zdobycie solidnych podstaw ABAP-a oraz 
poznanie procesów projektowych, Capgemini nie gwarantuje jednak, że podejmie 



dalszą współpracę z każdą osobą, która ukończy kurs z wynikiem pozytywnym.  

 

Czy jako uczestnik będę podlegał ocenie?  

Zdajemy sobie sprawę, że zdecydowana większość osób nie lubi być oceniana... 
jednak w trosce o dobro uczestnika programu zdecydowaliśmy się, że po każdym 
bloku tematycznym będziemy zbierać informację zwrotną na temat każdego z 

Was w myśl zasady "feedback is a gift". Dzięki temu będziemy mogli wskazać 
Wam obszary do dalszego rozwoju oraz te, które wypadły dobrze lub 

ponadprzeciętnie.  

 

Jak wygląda proces oceniania?  

Uczestnik programu po wykonaniu każdego cyklu zadań zostanie rozliczony z 
budżetu, który został na zadanie przeznaczony, z poprawności wykonania 

zadania oraz ogólnie pojętej jakości pracy.  

W trakcie danego bloku tematycznego uczestnik ma możliwość pobierania 
pomocy u swojego mentora, który może już na wczesnym etapie implementacji 

zweryfikować poprawność wykonania danego zadania. Przed rozpoczęciem 
kolejnego bloku tematycznego uczestnik wysyła finalne rozwiązanie swojego 

zadania do osób, które będą je weryfikowały (Klient oraz Mentor). Najważniejsze 
czynniki dla nas to zrozumienie tematu oraz realizacja zadań - mamy jasno 

określone kryteria oceny z każdego tematu. Dodatkowo ważne są dla nas też 
umiejętności miękkie, między innymi: umiejętność współpracy, responsywność 
na feedback, komunikatywność czy też samodzielność w rozwiązywaniu 

problemów.  

 

Czy za udział w programie przewidziane jest wynagrodzenie?  

Tak, każdy kursant ma ustaloną taką samą stawkę godzinową, finalna kwota 
miesięczna jest zależna od ilości przepracowanych godzin i zależy w dużej mierze 

od kursanta, nie może jednak być mniejsza niż 24 godziny oraz większa niż 40 
godzin w tygodniu. 

 

 

 

 

 

 

 


