
Jak zacząć karierę w branży IT? 

 

Każdego dnia wraz z postępem technologii coraz bardziej rośnie zapotrzebowanie na 

pracowników w branży IT. Przyszły programista powinien odznaczać się przede wszystkim 

cierpliwością oraz dobrym zorganizowaniem. Kluczowa jest również znajomość języka 

angielskiego przynajmniej na poziomie komunikatywnym, a także opanowanie języka 

programowania powiązanego z obranym przez siebie działem IT. Istnieje wiele interesujących 

stanowisk, które oferują atrakcyjne zarobki i zachęcające perspektywy rozwoju. A więc jak 

rozpocząć swoją wymarzoną karierę? Sprawdź razem z nami i dowiesz się także, jak ścieżka 

kariery będzie atrakcyjna dla młodego progrmisty! 

 

Od czego powinien zacząć przyszły programista? 

 

Praca w branży IT wymaga pewnych szczególnych cech, które warto w sobie wypracować najlepiej 

na samym początku. Jest to przede wszystkim duża cierpliwość, zorganizowanie oraz zręczna  

komunikatywność. Przyszły pracownik powinien być również otwarty na regularne pogłębianie 

swojej wiedzy, ponieważ technologia nieustannie się rozwija i warto być na bieżąco. Opanowanie 

języka programowania powiązanego z działem IT, w którym zamierzamy się specjalizować, jest także 

rzeczą niezbędną. Kursy zawodowe, szkolenia online, blogi informatyczne, studia – jest wiele 

możliwości rozwoju i zależy to od konkretnej osoby, którą zdecyduje się wybrać. Jednakże, należy 

przede wszystkim skupić się na praktyce, ponieważ to właśnie ona pomoże w nauce rozwiązywania 

konkretnych problemów. 

 

Dlaczego znajomość języków obcych jest ważna w IT? 

 

Opanowanie języków obcych, a w szczególności angielskiego, to absolutna podstawa pracy w branży 

IT i rzecz wymagana przez niemal każdego pracodawcę. Jest to umiejętność niezbędna przy pisaniu 

kodów, pracy z innymi, bądź nauki za pomocą anglojęzycznych kursów. Język angielski powinien 

być opanowany przynajmniej na poziomie B2. W innym wypadku przyszłych programistów mogą 

czekać poważne problemy podczas pracy na międzynarodowym rynku, sporządzania dokumentacji, 

czy podczas komunikacji z zagranicznymi pracownikami, bądź klientami. 

 

Devops Engineer, czyli atrakcyjna ścieżka kariery 

 

Development Operations Engineer to osoba o niezwykle wszechstronnym zakresie obowiązków, 

która nadzoruje zarówno tworzenie i rozwój oprogramowania, jak i jego administrację. Inżynier 

Devops ma za zadanie koordynowanie pracy deweloperów oraz pełnienie funkcji łącznika pomiędzy 

różnymi zespołami pracującymi nad rozwojem projektu. Do jego obowiązków należy również 

usprawnienie pracy nad oprogramowaniem za pomocą wielu narzędzi do automatyzacji tj. Jenkins, 

JIRA, czy GIT. Ponadto Devops usprawnia komunikację pomiędzy osobami odpowiedzialnymi za 

tworzenie projektu, dzięki czemu znacznie wpływa na jakość finalnego produktu. Monitoruje on od 

samego początku proces powstawania aplikacji oraz zajmuje się jej wdrażaniem. Jest to stanowisko 

wyjątkowo pożądane na rynku pracy i oferujące mnóstwo możliwości. 

 

Za pomocą portalu TheProtocol.IT znajdziesz najnowsze oferty pracy na stanowisku Devops. 

Wystarczy, że wpiszesz praca w Devops i możesz wybierać najciekawsze oferty dopasowane do 

Ciebie. 

 

https://theprotocol.it/?kw=devops

