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Zadnji put dok si čekao u banci palo ti je na pamet nekoliko 
famoznih ideja kako bi se mogao ubrzati proces, jer ti baš i 
nije neka fora stajati u redu, a i imaš pametnijeg posla od 
čekanja. 

A sad zamisli da nekome možeš ispričati te svoje ideje i 
provesti ih u praksi.

O čemu se radi? Evo nekoliko stručnih 
informacija:

Idemo po redu. Prvo prouči što ti to Erste banka nudi:

IT Lab je program stručne prakse koji studentima tehničkih 
fakulteta omogućuje stjecanje praktičnih znanja i vještina 
u jednom od najvećih (bankarskih) IT sustava u regiji, i to 
u segmentu 'Change the Bank', zaduženom za razvoj 
programskih rješenja i konkretnih projekata te nadležnom 
za vodeće digitalno bankarstvo u Hrvatskoj.

U IT Labu, studenti imaju priliku raditi s Oracle, Apex i 
Microsoft tehnologijama (SQL, .NET, ODI, PowerBI), koje se 
koriste u izradi i razvoju financijskih informatičkih sustava 
po agilnim i Waterfall metodama.

„IT Lab“ plaćena stručna praksa Erste 
banke…

…… organizira se u trajanju od tri mjeseca tijekom ljeta 
2019. godine

…… odrađuje se unutar redovnog radnog vremena u 
trajanju od 40 sati tjedno te je plaćena 25 kn/h preko  
Student servisa

…… omogućuje daljnji profesionalni razvoj kroz mentorski 
rad sa stručnjacima i program edukacija i radionica 
(stručnih i „mekih“ vještina)

…… otvara mogućnost stipendiranja i rada preko Student 
servisa po završetku prakse, kao i mogućnost 
zapošljavanja nakon završetka fakulteta

…… održava se u Zagrebu, Rijeci i Bjelovaru

Ako se nakon svega ovoga više ne pitaš što ova praksa 
može učiniti za tebe, nego što ti možeš učiniti za nju, evo 
odgovora:

Ti si…
…… student preddiplomskog ili diplomskog studija 
tehničkog fakulteta (FER, FOI, PMF…) ili student privatnih 
učilišta/veleučilišta/sveučilišta tehničkog usmjerenja 

…… odgovorna, pouzdana i proaktivna osoba otvorena za 
nove izazove

Znamo da vjeruješ IT sustavima, ali još je važnije da 
vjeruješ u sebe.

Prijavi se i pošalji svoj životopis do 19. travnja 2019. 
godine putem linka na našoj web stranici, na „Karijere“ 
(„Otvoreni natječaji“, „IT Lab 2019.“)
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