Wakacyjny staż w Heat-Tech Center
lipiec - wrzesień 2015

Heat-Tech Center jest ośrodkiem badawczo-rozwojowym, który posiada ponad 50-letnie doświadczenie w rozwiązywaniu
problemów występujących w systemach ciepłowniczych. Wspiera Grupę Veolia w wyborze technologii i sprzętu, oraz
testowaniu nowych rozwiązań. Heat-Tech Center prowadzi projekty w zakresie poprawy efektywności energetycznej w
systemach miejskich i przemysłowych, uzupełniające zakres działalności Veolia Research & Innovation.

OFERTA STAŻU
Projekt 1: Optymalizacja i standaryzacja struktur baz danych HTC na potrzeby
analiz ciepłowniczych.



GŁÓWNE ZADANIA





Opisanie najlepszych praktyk w zakresie wdrażania platform IT w oparciu o dostępną literaturę
Zaproponowanie optymalnej struktury danych dla istniejącej platformy IT.
Unifikacja istniejących modeli (struktury, nazw parametrów, słowników – zgodnie z terminologią Veolii).
Pobieranie on-line na platformę IT danych z systemu PI, systemów SCADA i DCS oraz systemów GIS
(dane z systemów ciepłowniczych Warszawy, Łodzi i Poznania).
 Opisanie działania platform IT oraz przygotowanie instrukcji wspomagających użytkowników końcowych
(analityków przygotowujących dane dla służb eksploatacyjnych) w korzystaniu z zarchiwizowanych
danych.



OCZEKIWANIA WOBEC KANDYDATÓW
•
•
•



WYMAGANE DOKUMENTY
•
•



Studenci kierunków informatycznych lub technicznych.
Umiejętności w projektowaniu baz danych.
Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym.

List motywacyjny oraz życiorys w języku polskim i angielskim
W zgłoszeniu prosimy zawrzeć klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych
zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z
dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 Nr 101, poz.926, ze zm.).

INFORMACJE DODATKOWE
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Liczba miejsc: 1
Kwalifikacja do stażu na podstawie CV, LM oraz rozmowy kwalifikacyjnej
Miejsce stażu: Veolia Energia Warszawa - Ośrodek Badań i Innowacji „Heat-Tech Center” w Warszawie
Czas trwania stażu: 3 miesiące
Data rozpoczęcia stażu: 1 lipca 2015
Wynagrodzenie za staż: TAK
Termin nadsyłania zgłoszeń: 31 maja 2015
Adres przesyłania zgłoszeń: : andrzej.gorczyca@veolia.com
Zastrzegamy sobie prawo kontaktu z wybranymi kandydatami.

