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Вирішальний день 

/ СТАЖУВАННЯ| ЛІТНІ СТАЖУВАННЯ /  
/ ПРОГРАМИ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ДЛЯ УКРАЇНЦІВ / 
MCI Capital ASI S.A. (MCI) разом з компаніями зі свого портфеля під егідою Польско-української 
господарчої палати запрошує кандидатів з України взяти участь у наших програмах стажування 
та працевлаштування.

/ Процес подання заявки до MCI

MCI — це провідна компанія з прямого інвестування в цифрову галузь у Центральній Європі. Від 1998 ми вже надали підтримку 105 
компаніям та забезпечили понад 1 мільярд євро надзвичайно успішних виходів для наших фондів. Ми інвестуємо в діапазоні 25–100 
млн євро в лідерів цифрової галузі (Digital Champions).

Група MCI Capital — один з лідерів європейського регіону за темпами зростання в галузі прямого інвестування. Група спеціалізується на 
наданні послуг з цифрової трансформації, що включають інвестиції в інтернет-моделі «чистої гри» (pure play), у компанії, що адаптуються 
до цифрових моделей ведення бізнесу, а також у гравців, що діють на ринку розвитку інтернет-інфраструктури. Компанії, в які ми 
інвестуємо, розміщуються в Центрально-східній Європі, а також у деяких країнах Західної Європи.

MCI Capital ASI S.A. є членом Польської асоціації прямого інвестування та венчурного капіталу, а її акції розміщуються на Варшавській 
фондовій біржі від лютого 2001 року.

MCI та низка компаній з її портфеля (eSky, Focus, IdoSell, Morele, Netrisk тощо) пропонують різноманітні програми стажування. 
Підрозділи та напрямки, до яких ми шукаємо кандидатів: обслуговування клієнтів, бухгалтерський облік та забезпечення 
нормативної відповідності, розроблення програм (у тому числі ПЗ, Front End, програмування PHP FullStack), адміністрування баз даних, 
контакт-центр, перевірка якості/робота зі скаргами, група дозвілля, цифровий маркетинг, фінанси, глобальна діяльність, 
кадри та оплата праці, рецепція та адміністрування, злиття та поглинання, підтримка.

Незалежно від того, чи Ви студент, випускник, абітурієнт або просто шукаєте нагоду змінити траєкторію професійного шляху, наші схеми 
підтримки та розвитку талантів дозволять Вам перетворити своє захоплення на роботу мрії.
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Деталі вказано на нашому вебсайті
Контактна особа в MCI: Александра Кулас        kulas@mci.eu      +48 609-900-408

https://master-hr.pl/rozwiazania-testy/mpa-master-person-analysis-test-osobowosci/
https://mci.pl/en/formularz_rejestracyjny

