
CCNA® daje Ci podstawy tworzenia 
sieci potrzebne do budowania 

infrastruktury IT, która nas łączy

Cisco Certified CyberOps Associate 
przygotowuje Cię do pracy w dynamicznych 

zespołach Security Operations Center 
(SOC), w których będziesz zabezpieczać 

kapitał cyfrowy organizacji

Cisco Certified DevNet Associate skupia się 
na tworzeniu oprogramowania sieci oraz 

procesach automatyzacji infrastruktury IT i  
budowania sieci przyszłości

Szukasz pracy? 
A co powiesz na karierę?

Specjaliści z zakresu 
Technologii Informacyjnej 
(IT) utrzymują sieć, dzięki 
której wszyscy jesteśmy 
połączeni.

Branża IT potrzebuje różnych specjalistów
na różnych stanowiskach 

Cisco® oferuje 3 certyfikaty, 
z którymi warto zacząć 

karierę zawodową

Sukces w IT sprowadza się do 
kilku cech osobowości. 

Jesteś:

Praca w IT łączy nas 
wszystkich

Karierę w IT zacznij od 
certyfikatu technicznego

managerów, rekrutując na 
stanowiska techniczne bierze 
pod uwagę certyfikaty przy 
podejmowaniu decyzji

z nich przyznaje pracownikom 
dodatki za zdobycie certyfikatu

Z badania przeprowadzonego w 2019 roku na 300 managerach ds. technologii

99%

97%

Żeby zdobyć certyfikat musisz 
uczyć się, ćwiczyć i zdać egzamin.

Zdanie egzaminu daje Ci 
kwalifikacje, ale też dużo więcej

Wiedzę i umiejętności

Pewność siebie 

Dobrą pozycję na rynku pracy

Satysfakcję

Cyfrową Odznakę, którą możesz umieścić w profilach, CV 

i mediach społecznościowych

IT potrzebuje Ciebie. Tak, właśnie 
Ciebie.
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Branża IT potrzebuje ludzi ambitnych, 
z pasją, pomysłami i chęcią rozwoju

Wsparcie Klienta

Sprzedaż

Zarządzanie

MarketingInżynierowie IT 

IT wsparcie 

Architekci IT

Analitycy IT 

Dodatki

Elastyczne 
godziny 
pracy

ciekawa i 
solidna 

praca
atrakcyjne 
wynagrodzenie

Kariera w 
IT 

zazwyczaj 
oferuje:

Kliknij tutajZrób następny krok już dziś

Wytrwały?

Pomysłowy?

Zwracający uwagę na szczegóły?

Dobry w rozwiązywaniu łamigłówek?

Motywowany przez wyzwania?

https://www.cisco.com/go/newcareer



