
 

 

 

Hea tudeng! 

 
Oracle Eesti kutsub sind osalema karjäärpäeval 
Juba 1996. aastast on Eesti turu üheks juhtivaks komme
olnud Oracle´i Eesti filiaal. Oracle
energiatööstuse-, kaitsetööstuse
partneriteks on Eesti turul tegutsevad
palunud. 
Karjääripäeva eesmärk on anda
ja -teenustega tegelevate ettevõtete tööst
tegevusvaldkondadesse. Samuti saab ta 
konkreetses ettevõttes kui ka rahvusvahelise 
esinejatel on 30 minutit aega end
jagamiseks.  
 
Aeg: 23. september 2011 

 

Koht: IT Kolledži aula 
 
Päevakava ja esinejad: 
10:00 - 10:30 Oracle Eesti 
10:30 - 11:00 Elion 
11:00 - 11:30 Webmedia 
11:30 - 12:00 Affecto 
12:00 – 13:00 Lõuna 
13:00 - 13:30 ICEFIRE 
13:30 - 14:00 Rocksoft 
14:00 - 14:30 Uptime 
14:30 - 15:00 Proact 
15:00 - 15:30 Logica 
 
 
Millistele küsimustele saad kuulama 

 

• Ülevaate tegutsevatest ette
• Millised ettevõtted võiksid olla sinu potentsiaalsed 
• Eeldused, mida sinult tööle asudes oodatakse.
• Enesearenduse ja täiendkoolituse võimalused, mida ettevõte pakub
• Kohalik turg versus rahvusvahelised võimalused
• Ettevõtte kultuur ja sisemine 
• Ettevõttesisene mentorlus ja sisseelamisperiood.
• Avatud küsimused ja kontaktide 

 
 
-- 
Tegusat kooliaastat soovides! 
Oracle Eesti 
 

sind osalema karjäärpäeval „Sinu tulevik IT-sektoris“

Eesti turu üheks juhtivaks kommertstarkvara tootjaks 
Oracle’i tarkavara võib leida peamiselt finantssektori

, kaitsetööstuse- ja telekommunikatsiooni valdkondades. Oracle
rtneriteks on Eesti turul tegutsevad IT arendajad, kellest tunutmaid oleme en

a eesmärk on anda üliõpilasele ülevaade erinevatest turul tegutsevate IT
teenustega tegelevate ettevõtete tööst ning spetsialiseerumistest kitsamatesse 

valdkondadesse. Samuti saab ta uut informatsiooni nii enda arenguvõima
rahvusvahelise töökogemuse omandamise kohta.

aega enda ettevõtte tutvustamiseks ja soovi korral ko

kuulama tulles vastused: 

egutsevatest ettevõtetest IT-arenduse ja –teenuste valdkonnas
õiksid olla sinu potentsiaalsed tööandjad? 

Eeldused, mida sinult tööle asudes oodatakse. 
täiendkoolituse võimalused, mida ettevõte pakub.

rahvusvahelised võimalused. 
Ettevõtte kultuur ja sisemine sünergia. 

entorlus ja sisseelamisperiood. 
Avatud küsimused ja kontaktide vahetus 

 

sektoris“  

a tootjaks ja edasimüüjaks 
sektori-, 
Oracle’i koostöö- 

oleme ennast tutvustama 

turul tegutsevate IT-arenduse 
samatesse 

võimaluste kohta 
kogemuse omandamise kohta. Kõikidel 

a ettevõtte tutvustamiseks ja soovi korral kontaktide 

valdkonnas. 

. 


