
Шановні студенти, скористайтесь можливістю стажування в офісі IBM Ukraine 

Докладніше: 

Internship in GTShttps://krb-

sjobs.brassring.com/TGnewUI/Search/Home/Home?partnerid=26059&siteid=5016&cm_mc_uid=47630470875915126454547&cm_mc_sid

_50200000=1512666374#jobDetails=129591_5016 

 

Internship in Deskside Support 

https://krb-

sjobs.brassring.com/TGnewUI/Search/Home/Home?partnerid=26059&siteid=5016&cm_mc_uid=47630470875915126454547&cm_mc_sid

_50200000=1512666374#jobDetails=129222_5016 

 

Internship: Project Manager 

https://krb-

sjobs.brassring.com/TGnewUI/Search/Home/Home?partnerid=26059&siteid=5016&cm_mc_uid=47630470875915126454547&cm_mc_sid

_50200000=1512666374#jobDetails=127772_5016 

 

Резюме можна відправляти на адресу DAIVAC@lt.ibm.com 

Internship: Test Specialist 
 

Job Description 

 basic technical support for QA team, preparation of test 

plans, test cases under supervision of mentor 

Required Technical and Professional Expertise 

 Basic knowledge of testing methodologies and work flow 

 Attentiveness to details 

 Ability to quickly absorb professional knowledge and 

develop skills 

Eligibility Requirements 

 Current student of 4-5th year of a University 

 Working knowledge of English and Ukrainian 

 Residence in Kyiv, Ukraine 

 Possibility to dedicate 20 hours a week to work in IBM 

Ukraine office 

Required Education 
 Bachelor's Degree 

Preferred Education 
 Master's Degree 

Стажування: фахівець з тестування 
 

Опис вакансії 

базова технічна підтримка команди QA, підготовка планів 

випробувань, тестові приклади під наглядом наставника 

Необхідні технічні та професійні навички 

Базові знання методологій тестування і робочого потоку 

Уважність до деталей 

Здатність швидко засвоювати професійні знання і розвивати 

навички 

Кваліфікаційні вимоги 

Поточний студент 4-5-го курсу університету 

Робочі знання англійської та української мов 

Проживання в Києві, Україна 

Можливість присвятити 20 годин в тиждень роботі в офісі 

IBM Ukraine 

Необхідний рівень освіти 

Ступінь бакалавра 

Бажаний рівень освіти 

Ступінь магістра 
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Internship: Business Analyst 
 

Job Description 

Providing basic technical support to the business analyst 

team, рreparing functional and non-functional analysis, 

using cases under supervision of manager. 

Required Technical and Professional Expertise 

 Bachelor's Degree in Sciences 

 Basic knowledge in Analyze Client Needs, Reqmts & 

Expectations 

 Basic knowledge in Develop Business Requirements 

 Basic knowledge in Perform Validate Requirements with 

Client 

 Basic knowledge in Apply Knowledge of Business-IT 

Requirements 

 English: Intermediate 

Preferred Technical and Professional Experience 

 Master's Degree 

 English : Fluent 

Eligibility Requirements 

 Current student of 4-5th year of a University 

 Working knowledge of English and Ukrainian 

 Residence in Kyiv, Ukraine 

Possibility to dedicate 20 hours a week to work in IBM 

Ukraine office 

Required Education 

 Bachelor's Degree 

Preferred Education 

 Master's Degree 

Стажування: бізнес-аналітик 
 

Опис вакансії 

Надання базової технічної підтримки групі бізнес-

аналітиків, підготовка функціонального і 

нефункціонального аналізу із застосуванням кейсів під 

керівництвом менеджера. 

Необхідні технічні та професійні навички 

Ступінь бакалавра наук 

Базові знання в аналізі потреб клієнтів, вимог і очікувань 

Базові знання в області розробки бізнес-вимог 

Базові знання у здійсненні перевірки вимог клієнта 

Здатність до застосування знань про вимоги до бізнес-ІТ 

Англійська: середній 

Бажаний технічний і професійний досвід 

Ступінь магістра 

Англійська: Вільний 

Кваліфікаційні вимоги 

Поточний студент 4-5-го курсу університету 

Робочі знання англійської та української мов 

Проживання в Києві, Україна 

Можливість присвятити 20 годин в тиждень роботі в офісі 

IBM Ukraine 

Необхідний рівень освіти  

Ступінь бакалавра 

Бажаний рівень освіти 

Ступінь магістра 

Internship: Project Manager 

 

Job Description 

basic technical support for Project Managers' team, 

communication with a customer where needed, 

preparation of meeting minutes, mastering project 

management process under supervision of a mentor 

Required Technical and Professional Expertise 

 Basic knowledge of banking business 

 Basic knowledge of project management methodologies 

 Develop client support and problem solving skills  

 Quickly absorb professional knowledge 

Eligibility Requirements 

 Current student of 4-5th year of a University 

 Working knowledge of English and Ukrainian 

 Residence in Kyiv, Ukraine 

 Possibility to dedicate 20 hours a week to work in IBM 

Ukraine office 

Required Education 

 Bachelor's Degree 

Preferred Education 

 Master's Degree 

Стажування: керівник проекту 
 

Опис вакансії 

базова технічна підтримка команди менеджерів проектів, 

зв'язок з клієнтом, де це необхідно, підготовка протоколів 

зборів, оволодіння процесом управління проектами під 

керівництвом наставника 

Необхідні технічні та професійні навички 

Базові знання банківського бізнесу 

Базові знання методологій управління проектами 

Розвинені навички підтримки клієнтів і рішення проблем. 

Швидке засвоєння професійних знань 

Кваліфікаційні вимоги 

Поточний студент 4-5-го курсу університету 

Робочі знання англійської та української мов 

Проживання в Києві, Україна 

Можливість присвятити 20 годин в тиждень роботі в офісі 

IBM Ukraine 

Необхідний рівень освіти 

Ступінь бакалавра 

Бажаний рівень освіти 

Ступінь магістра 



Internship: Application Developer 

(Java.Core, Oracle Applications) 

 
Job Description 

 Basic knowledge of software development methodology, 

basic knowledge and start experience with programming 

languages using data bases (Oracle is desirable). 

 Ability to quick absorb professional knowledge and 

develop skills. 

Eligibility Requirements 

 Current student of 4-5th year of a University 

 Working knowledge of English and Ukrainian 

 Residence in Kyiv, Ukraine 

 Possibility to dedicate 20 hours a week to work in IBM 

Ukraine office 

Required Education 

 Bachelor's Degree 

Preferred Education 

 Master's Degree 

Стажування: розробник додатків (Java.Core, 

Oracle Applications) 

 
Опис вакансії 

Базові знання методології розробки програмного 

забезпечення, базові знання і досвід роботи з мовами 

програмування з використанням баз даних (бажано Oracle). 

Здатність швидко засвоювати професійні знання і розвивати 

навички. 

Кваліфікаційні вимоги 

Поточний студент 4-5-го курсу університету 

Робочі знання англійської та української мов 

Проживання в Києві, Україна 

Можливість присвятити 20 годин в тиждень роботі в офісі 

IBM Ukraine 

Необхідний рівень освіти 

Ступінь бакалавра 

Бажаний рівень освіту 

Ступінь магістра 

Internship: Packaged Application Enablement 

Specialist-Financial Services 

 

Job Description 

Providing basic technical support  

Required Technical and Professional Expertise 

 Bachelor's Degree in Sciences 

 Basic knowledge in Analyze Client Needs, Reqmts & 

Expectations 

 Basic knowledge in Develop Business Requirements 

 Basic knowledge in Perform Validate Requirements with 

Client 

 Basic knowledge in Apply Knowledge of Business-IT 

Requirements 

 English: Intermediate 

Preferred Technical and Professional Experience 

 Master's Degree 

 English : Fluent 

Eligibility Requirements 

 Current student of 4-5th year of a University 

 Working knowledge of English and Ukrainian 

 Residence in Kyiv, Ukraine 

 Possibility to dedicate 20 hours a week to work in IBM 

Ukraine office 

Required Education 

 Bachelor's Degree 

Preferred Education 

 Master's Degree 
 

Стажування: Фахівець з впровадження 

програм-фінансових послуг 
 

Опис вакансії 

Надання базової технічної підтримки 

Необхідні технічні та професійні навички 

Ступінь бакалавра наук 

Базові знання в аналізі потреб клієнтів, вимог і очікувань 

Базові знання в області розробки бізнес-вимог 

Базові знання в області застосування знань про вимоги до 

бізнес-ІТ 

Англійська: середній 

Бажаний технічний і професійний досвід 

Ступінь магістра 

Англійська: Вільний 

Кваліфікаційні вимоги 

Поточний студент 4-5-го курсу університету 

Робочі знання англійської та української мов 

Проживання в Києві, Україна 

Можливість присвятити 20 годин в тиждень роботі в офісі 

IBM Ukraine 

Необхідний рівень освіти  

Ступінь бакалавра 

Бажаний рівень освіти 

Ступінь магістра 

 


