E-Commint Bootcamp
Future Talents Academy

E-commint Bootcamp Geleceğin Yazılımcılarına Eğitim ve İş Fırsatı

10 yılı aşkın düzenlenen Inomera Akademi geleneğini sürdürerek ve geliştirerek nitelikli
yazılım/teknoloji eğitimlerini çok daha geniş bir ölçekte yazılım veya teknoloji eğitimine
erişmekte zorluk çeken, dezavantajlı gençlere ücretsiz olarak ulaştırmak için E-commint
Bootcamp - Future Talents Academy programını başlatıyoruz.
Yıl boyunca tekrarlanacak online sınıf eğitimlerinin ilki 24 Ekim'de başlayacak.
Daha detaylı bilgi ve başvuru için: https://e-commint.com/kariyer/akademi/

E-Commint Hakkında
E-commint Inomera'nın e-ticaret çözümleri alanında edindiği 10 yılı aşkın deneyimini yeni bir
marka altında uluslararası pazarlara açmak için kuruldu.
E-ticaret ile dönüşen sektörlere ihtiyaç duyacakları farklı dijitalleşme hizmetlerini de Ecommint çatısı altında bölgesel projelerde sunmaya başlıyoruz.
E-bebek gibi lider e-ticaret sitelerinden, Özdilek gibi perakende devlerine uzanan
müşterilerimize, SAP gibi global iş ortaklarımızla birlikte güvenilir, kaliteli, yüksek nitelikli arge'ye dayalı yenilikçi çözüm ve hizmetlerimizi sunmak, bunu yaparken de çalışma
arkadaşlarımızı sürekli geliştirmek, gençlere yatırım yapmak için yola çıktık.

Yazılım Dünyasına Profesyonel İlk Adım

E-Commint Bootcamp bünyesinde Java ve e-ticaret uygulamalarıyla eğitimler vermekteyiz.
Deneyimli mühendis ekibimizle;
•
•

Yazılım dünyasının popüler yazılım dillerinden olan Java’yı,
SAP’nin e-ticaret çözümlerini temelden başlayarak, tüm incelik ve kurallarıyla
öğretiyoruz.

1. Programın Amacı
Üniversite öğrencilerini veya yeni mezunları, E-Commint Bootcamp programımız ile
yetiştirerek E-Commint’te kendilerini ve kariyerlerini daha da geliştirebilecekleri bir çalışma
ortamı ve iş fırsatı sağlıyoruz.

2. E-Commint Bootcamp Başvurusu Nasıl Yapılır?
•
•

https://e-commint.com/kariyer/akademi/ sayfasından başvuru yapabilirsiniz.
people.happiness@e-commint.com e-posta adresimize özgeçmişlerinizi
gönderebilirsiniz.

Kimler başvurabilir?
•
•
•

E-ticaret sektörüne ilgili, yazılım sektöründe kariyer hedefleyen,
Üniversitelerin Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği vb. mühendislik
bölümlerinde 3. sınıf ya da 4. sınıfta okuyan veya yeni mezun,
Kariyerine yazılım sektöründe devam etmek isteyen ve kendisini bu alanda geliştirmiş
adaylar, başvuru gerçekleştirebilir.

3. Programın İçeriği
E-Commint Bootcamp, 20 civarında yazılımcı adayı ile başlayacak ve 5 aylık dolu dolu bir
program ile devam edecek bir eğitim programıdır.
Programın her aşamasının sonunda değerlendirmeler ve sonraki aşamaya geçiş için
seçimler olacaktır.
Bootcamp kapsamında;
•
•

İlk 3 ay Java ve SAP Commerce Cloud eğitimleri, (online sınıf eğitimleri ve platformlar
üzerinden gerçekleşecek)
Kalan 2 ay ise canlı projelerde; eğitimleri deneyimleme ve stajyer olarak çalışma
fırsatı içermektedir.

➢ Java Eğitim Aşaması
• Bootcamp’e katılabilmek için ilk aşamada Java konusundaki en yetkin eğitmenlerden
olan Akın Kaldıroğlu’nun Udemy’de yer alan Java 1 eğitiminin tamamlanması
gerekmektedir. (https://www.udemy.com/course/java-ile-nesne-merkezliprogramlamaya-giris/) Udemy eğitimi için talep eden adaylara kupon kodu verilecektir.
• 24 Ekim – 26 Kasım tarihleri arasında, toplam 60 saatlik Java Eğitim programı Akın
Kaldıroğlu tarafından online sınıflarda verilecektir.
• Eğitim, haftada 3 gün ve gün bazında 4 saat olacak şekilde gerçekleşecektir.
• Eğitim süresi içinde, her bir konudan sonra öğrencilere yapması gereken ödev, proje
ve egzersiz çalışmaları verilecektir.
➢ SAP Commerce Cloud Eğitim Aşaması
• Java eğitiminden sonra bir değerlendirme yapılacak olup, değerlendirmesi olumlu
olan adaylar SAP Commerce Cloud eğitimine dahil olacaklardır.
• 6 Aralık – 18 Ocak tarihleri arasında, uzman çalışma arkadaşlarımızın eğitmen
olduğu toplam 84 saatlik SAP Commerce Cloud Eğitim programı olacaktır.
• Eğitim, haftada 3 gün ve gün bazında 4 saat olacak şekilde gerçekleşecektir.

➢ Mentörlük Desteği
• Belirlenen eğitim günlerinin dışında; öğrencilerin sorularını cevaplandırmak,
ödevlerinde destek olmak ve takip etmek için uzman mühendislerimizden oluşan bir
mentör ekibi tarafından online mentörlük desteği verilecektir.
➢ Staj Programının İçeriği;
• 18 Ocak sonrasıda 2 ay sürecek staj programımız başlayacaktır.
• Mart ayının sonunda staj programı sona erecek ve adayların değerlendirilmesi
yapılacaktır.
• Olumlu bulunan adaylar ile ilgili; okul durumuna göre tam zamanlı ya da yarı-zamanlı
iş fırsatı sunulacaktır.

4. Program Süresince Sağlanan Haklar
•
•

•
•

Tüm eğitimler ve mentörlük desteği ücretsizdir. Bu program, üniversite öğrencisi
ve yeni mezun adaylara eğitim ve iş fırsatı sunmaktadır.
Bootcampe katılabilmek için ilk aşamada, Java konusundaki en yetkin eğitmenlerden
olan Akın Kaldıroğlu’nun Udemy’de yer alan Java 1 eğitiminin tamamlanması
gerekmektedir. (https://www.udemy.com/course/java-ile-nesne-merkezliprogramlamaya-giris/) Udemy eğitimi için talep eden adaylara kupon kodu
verilecektir.
Staj programı boyunca günlük yemek ve yol ücreti (yol ücreti, ofise gelindiği kadar
sağlanmaktadır) şirketimiz tarafından karşılanacaktır.
Tüm ekip arkadaşlarımız için yaptığımız şirket içi etkinlikler, teknik sohbetler ve diğer
eğitimlere de katılma fırsatı bulunmaktadır.

