
Młodszy Specjalista ds. Inteligentnej Automatyzacji - praktyki 
 
Poznaj Onwelo: 

Onwelo to nowoczesna polska spółka technologiczna, która specjalizuje się w budowaniu innowacyjnych 

rozwiązań IT dla organizacji z szeregu sektorów na całym świecie. Główne obszary działalności Onwelo to: 

tworzenie oprogramowania, jego rozwój oraz utrzymanie, a także mocne wsparcie kompetencyjne. W krótkim 

czasie firma wdrożyła ponad 300 projektów w Europie i w USA, powiększyła zespół do ponad 400 osób, a także 

otworzyła biura w sześciu miastach Polski oraz oddziały w Stanach Zjednoczonych, Niemczech i w Szwajcarii. 

Obecnie dla jednego z naszych klientów z branży healthcare poszukujemy Inżyniera do projektu rozwoju i 

utrzymania aplikacji ładującej i przetwarzającej dane z zewnętrznych źródeł.  

Analiza procesów i robotyzacja 

 Czujesz, że nowe technologie to obszar, w którym chcesz się rozwijać? Lubisz dynamiczne środowisko pracy i 

chcesz szybko się uczyć? Interesuje Cię analiza procesów i budowa robotów automatyzujących procesy 

biznesowe? Zaaplikuj i zrób krok w dobrą stronę – czekamy na Ciebie!  

Z nami będziesz: 

  Realizować program trzymiesięcznych praktyk z możliwością zatrudnienia po tym okresie w roli 

Młodszego Specjalisty ds. Inteligentnej Automatyzacji  

 Uczyć się i rozwijać w obszarze Robotic Process Automation przy wsparciu i opiece mentora  

 Analizować procesy biznesowe i je automatyzować  

 Realizować ciekawe wyzwania zawodowe w perspektywicznej branży  

 Mieć dostęp do nowoczesnych narzędzi i technologii  

 Pracować w młodym i bardzo pozytywnym (!) zespole  

Dodatkowo, po trzech miesiącach, będziesz: 

  Znać co najmniej jedno narzędzie do automatyzacji procesów z wykorzystaniem RPA  

 Rozumieć proces budowy rozwiązań automatyzacyjnych end to end  

 Znać proces budowy bota  

 Umieć definiować potrzeby i wymagania biznesowe klienta przy wsparciu mentora  

Czekamy na Ciebie, jeśli: 

 Kończysz studia lub jesteś absolwentką/absolwentem 

 Będziesz dostępna/y na pełen etat  



 Znasz język angielski w stopniu bardzo dobrym (B2+) 

 Cechuje Cię analityczne myślenie i umiejętność nieszablonowego podejścia do rozwiązywania 

problemów 

 Posiadasz bardzo dobre umiejętności komunikacyjne 

 Potrafisz pracować zarówno w grupie, jak i samodzielnie 

 Chętnie uczysz się nowych narzędzi i chcesz rozwijać się jako Młodszy Specjalista ds. Inteligentnej 

Automatyzacji  

 Doświadczenie z machine learning będzie dodatkowym atutem  

 
Mile widziane będzie: 

  Jeśli znasz UiPath / Automation Anywhere / Blue Prism lub inną technologię automatyzacyjną, to 

będzie to dodatkowy atut, jeśli nie – nie martw się  – nauczymy Cię. :)  

 
W Onwelo: 

 Czeka na Ciebie praca z doświadczonymi ekspertami, którzy chętnie dzielą się wiedzą 

 Będziesz mógł pracować głównie zdalnie, z opcją pracy w komfortowych warunkach w nowoczesnym 

biurze - model hybrydowy  

 Będziesz miał realny wpływ na kierunek swojego rozwoju 

 Weźmiesz udział w ciekawych projektach dla polskich i międzynarodowych klientów 

 

Proces rekrutacyjny 

1 Rozmowa HR 
 

2 Zadanie do rozwiązania 
 

3 Rozmowa Techniczna 
 

4 Informacja zwrotna i decyzja 
 

 
 
 
Aplikuj: https://onwelo.helloastra.com/career/offer/19ec9c8f?lang=pl 

https://onwelo.helloastra.com/career/offer/19ec9c8f?lang=pl

