Informatikai Frissdiplomás Program a Morgan Stanley-nél
Iroda: Budapest, Lechner Ödön fasor 8.
A program helyszíne: Budapest/London
Kezdés: 2020. augusztus
Időtartam: Határozatlan idejű szerződés, teljes munkaidő (heti 40 órás munkavégzés), versenyképes fizetés
Jelentkezési határidő: 2020. június eleje
Mit kínál számodra ez az izgalmas program?
 15 hét intenzív tréninget budapesti és londoni helyszínnel,
 Egyedülálló informatikai képzést (többek között Java, C++, C#, Scala, Python, Linux, Windows, adatbázisok),
 A banki szektor megismerését,
 Érdekes projecteket, amiken globális csapat tagjaként dolgozhatsz kiemelkedően okos emberekkel.
Alkalmazásfejlesztés irány:
 Itt megtanulhatod a legújabb szoftverfejlesztési technológiákat,
 Fejlesztheted design és programozási készségeidet,
Infrastruktúra irány:
 Itt gyakorlati órákon ismerkedhetsz meg többek között hálózatokkal, adatbázisokkal és operációs rendszerekkel, és
infrastruktúrális technológiákkal.
A program után
 Érdeklődésed és készségeid alapján a számodra legmegfelelőbb csapatba kerülsz,
 Folyamatos lehetőséged van technikai és soft skill jellegű képzéseken való részvételre,
 Nem csak izgalmas informatikai munkaköröket, de hosszútávú karriert is kínálunk.
Tanulmányok és elvárt készségek
 Frissen végzett informatikus, matematikus, fizikus, villamosmérnök vagy bármely más mérnök,
 Jó kommunikációs készség angol és magyar nyelven egyaránt (közép szintű angol),
 Infrastruktúra irány: Windows vagy Linux/Unix tudás, hálózati ismeretek,
 Alkalmazásfejlesztői irány: valamely OO nyelv ismerete (Java, C#, C++).
Kiválasztási folyamat
A kiválasztás három lépcsős. A sikeres telefonos interjúkat (HR és technikai) személyes interjú követi.
Jelentkezés:
Ha felkeltette az érdeklődésed a fenti lehetőség, ezen a linken tudsz jelentkezni angol nyelvű önéletrajzoddal.

További információkért látogass el honlapunkra: www.morganstanley.com/campus
A Morgan Stanley a világ egyik vezető pénzügyi szolgáltató cége, amely teljeskörű és kiemelkedő színvonalú szolgáltatásokat
nyújt ügyfeleinek befektetési, banki, értékpapír-kereskedelmi és befektetés-menedzsment területen. Munkatársaink a világ 43
országában található 1300 irodában dolgoznak. A Morgan Stanley 2006-ban nyitotta meg ügyviteli és informatikai szolgáltató
központját Budapesten. A magyar leányvállalat fő feladata az anyacég üzleti tevékenységeinek támogatása pénzügy, informatika,
matematikai modellezés, hitelkockázat-és piac elemzés, és értékpapír kereskedés jogi dokumentáció területeken.
Morgan Stanley Informatika divízió
Az Informatika divízió innovatív megoldásokkal segíti a pénzügyi feladatok magas színvonalú ellátását. Jelentős Informatikai
befektetéseink lehetővé teszik fejlett kereskedési rendszerek, modellező és szimulációs szoftverek, valamint elemző és biztonsági
rendszerek kifejlesztését és működtetését, beleértve az azokat támogató infrastruktúrát.
Interested in flexible working opportunities? Morgan Stanley empowers employees to have greater freedom of choice through
flexible working arrangements. Speak to our recruitment team to find out more.
Morgan Stanley is an equal opportunities employer. We work to provide a supportive and inclusive environment where all
individuals can maximize their full potential. Our skilled and creative workforce is comprised of individuals drawn from a broad
cross section of the global communities in which we operate and who reflect a variety of backgrounds, talents, perspectives and
experiences. Our strong commitment to a culture of inclusion is evident through our constant focus on recruiting, developing and
advancing individuals based on their skills and talents.

