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Descriere companie 
Compania noastră, care activează sub brandul „Ingenios”,s-a format in 2007 prin 

coagularea un nucleu de specialiști cu experiență in dezvoltarea si implementarea de 

soluții informatice complexe.  

Cele mai interesante produse proprii sunt dedicate companiilor care activează pe piața 

de publicitate, acoperind fluxurile de lucru de la începutul oricărei campanii de 

publicitate pana la coordonarea activităților de distribuție la furnizorii finali. Soluțiile 

dezvoltate de noi au reușit sa revoluționeze serviciile de publicitate stradala, oferind 

integrare avansată a fluxurilor de lucru specifice cu hărțile digitale. 

Competențele echipei noastre au fost apreciate in numeroase proiecte guvernamentale in 

care am contribuit, ca subcontractor pentru cei mai mari integratori de soluții de pe piața 

românească. De asemenea, oferim soluții pentru companii de tip start-up care au nevoie 

de soluții ingenioase pentru a-și pune in practica conceptele inovatoare. 

 

Descriere activități de practică 

Candidatul ideal se dorește a fi urmat cu succes cursurile de învățare a limbajelor de 

programare pe obiecte, in special Java. 

Se apreciază interesul pentru programarea bazelor de date, structuri de date si algoritmi, 

interfețe web sau programarea dispozitivelor mobile. 

Pe perioada stagiului de practica, candidații vor putea participa la activități de 

dezvoltare software in cadrul companiei, putând executa oricare din următoarele 

activități: 

 Parcurgere documentație de învățare pachete de biblioteci software 

 Parcurgere documentație tehnică şi analiză "business logic" 

 Dezvoltare module software conform specificații 

 Testare și evaluare module software 

 Rezolvare de situații si probleme software post dezvoltare 

Tehnologiile care vor fi folosite sunt orientate către aplicații web complexe 

OpenSource: 

 Java – la nivel de server de aplicații, cu numeroase framework-uri J2EE, in 

special pe partea de persistența (Hibernate) 

 HTML, Javascript – la nivel de limbaj interpretat in browser web 

 MySQL sau MsSQL sau Oracle ca baza de date 

 JasperReports – ca sistem de raportare 
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