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 Пронас 
Ericpol Telecom – світовий виробник програмного забезпечення у 

галузі телекомунікацій.

З 1991 року компанія працює на ринку послуг для 
телекомунікаційних операторів різних країн світу, пропонуючи 
розроблення, впровадження та технічну підтримку продуктів. Ми 
реалізуємо інноваційні проекти в понад 70 країнах на п’яти 
континентах земної кулі. Саме завдяки нашій праці мільярди людей по 
всьому світу користуються телекомунікаційними послугами. 

Компанія Ericpol Telecom має офіси в: 

Польщі (1991),

Україні (2004),

Швеції (2004)

Білорусі(2008). 
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 Наші вакансії

Ми шукаємо  

Розробників/ Тестерів програмного 
забезпечення для телекомунікацій
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  Вимогидокандидатів

• Вища освіта (прикладна математика, інформатика, 
телекомунікації, електроніка, тощо; розглядаємо також 
кандидатури студентів 5 курсів);

• Хороше знання англійської мови (середній рівень і вище);

• Знання основ програмування (на Pascal, C/C++ чи інших 
процедурних мовах);

• Бажання працювати в галузі телекомунікацій та розробляти 
програмне забезпечення; 

• Вміння працювати в команді;

• Відповідальність, комунікабельність.
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 : Відбірперсоналу плани

Зараз в Ericpol Telecom працює понад 1300 програмістів, 
десята частина з яких – у Львові. 

Компанія впевнено розвивається, а кількість працівників постійно 
зростає. Наша львівська команда завжди чекає на молодих та 
творчих спеціалістів.
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 : Відбірперсоналу процедура

1-ий етап: Опрацювання резюме
Якщо кандидат відповідає кваліфікаційним вимогам вакансії, HR 
менеджер телефонує до нього і запрошує на першу співбесіду.

2-ий етап: Перша співбесіда
Передбачає тестування технічних знань та англійської мови. 

3-ій етап: Друга співбесіда
Проводиться лише англійською мовою та має на меті перевірити, 
як швидко кандидат зможе працювати з абсолютно новою для 
нього інформацією та застосовувати її практично. На цьому етапі 
кандидат спілкується з менеджером, його потенційним 
безпосереднім керівником.

Якщо кандидат успішно пройде другу співбесіду, компанія 
Ерікполь запропонує йому офіційне працевлаштування з 
тримісячним навчанням на початку.
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  Оцінювання ефективності працівника

•Система постійного аналізу роботи кожного працівника 
його безпосереднім керівником та керівником проекту, що є 
підставою для отримання премій (щомісячних, квартальних 
тощо.)

•Моніторинг дотримання працівником усталених термінів 
та якості виконання завдань.

•Система щорічної оцінки та планування професійного 
розвитку працівника.
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   Типові помилкимолодогопрацівника

• Студентський підхід до виконання завдань “три З” – зазубрив, здав, 
забув;

• Відсутність або небажання ширшого бачення і розуміння роботи, 
процесів;

• Невчасне зголошення ризиків;

• Невміння правильно формулювати питання;

• Боязнь просити допомогу;

• Відсутність субординації, вічливості;

• Завищена самооцінка.

Software product hosting

Applications
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Питання?



•  Наталя Гірська, HR менеджер 
• Job_ua@ericpol.com
• .Тел : +38 032 242 44 27
• Адреса: . - , вул Шолом Алейхема 11, Льв , ів Україна
 

“Success in business is not just having good products or services – it also, and 
especially, hinges upon ensuring a high level of customers satisfaction”

  !Дякуюзаувагу
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