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Przygotowanie absolwenta  a potrzeby pracodawców 

w zakresie inżynierii procesów biznesowych 



Z życia wzięte 

Przychodzi do BOC kandydat na 

rozmowę… 



Profil firmy BOC 
 Założona w 1995 roku 

 Wywodzi się z grupy BPMS Uniwersytetu Wiedeńskiego 

 Obecnie ponad 130 pracowników w 7 krajach europejskich 

Obszary działania 

 Rozwój produktów ADONIS, ADOscore, ADOit, ADOlog wchodzących 

w skład pakietu BOC Management Office  

 Rozwój modułów integracyjnych (interfejsy do workflow, 

oprogramowania standardowego itp.) 

 Doradztwo oraz implementacja projektów reorganizacyjnych 

 Doradztwo w obszarze zarządzania procesami biznesowymi 

 Doradztwo w obszarze zarządzania strategią oraz infrastrukturą IT 

 Szkolenia z zakresu wyżej wymienionych obszarów 



BOC Management Office - narzędzia IT 
wspierające zarządzanie 

Zarządzanie 

strategią 

Zarządzanie 

procesami 

Zarządzanie 

architekturą 

i usługami IT 



Czym jest BPM 

Źródło: Barbara Mejssner, BPM czyli lustro gospodarki, magazyn CIO 



Typowa firma BPM = doradztwo + oprogramowanie 

Konsulting/ 
Doradztwo 

Kastomizacja/Tworzen
ie oprogramowania 

Platforma produktów 

• Specyfikacja techniczna 

• Programowanie: Java, .NET, XML, Java Script, 

HTML, PHP 

• Testy 

• GUI/Usability 

• Project Management  

• Język angielski 

• Umiejętność prezentacji/sprzedaży 

• Analityczny umysł 

• Gotowość do podróży 

• MS Office 

• Częściowo: XML, HTML 

• Przygotowywanie dokumentacji projektowej 

• Project Management  

• Język angielski 

Typowe wymagania: 



Typowa rozmowa o pracę – przebieg (przykład BOC) 

• W zależności od wielkości organizacji, możliwy jest 1 lub wieloetapowy proces rekrutacji 
(zawsze jest jednak wstępna selekcja CV) 

• Rozmowa z bezpośrednim przełożonym może wyglądad następująco: 

– przedstawienie firmy/działu 

– ogólna rozmowa o CV kandydata; tutaj sprawdzamy znajomośd języków obcych; 
zainteresowania i pasje też są ważne  

– rozmowa o zakresie obowiązków 

– kwestie administracyjne/finansowe 

 

• Łącznie taka rozmowa trwa 20-40 minut 

• Trochę statystyki: 

– 20% CV przechodzi wstępną selekcję 

– 20% kandydatów przechodzi rozmowę 

– 20% pasuje do firmy i staje się wydajnymi pracownikami 



Czy studia przygotują do pracy? 
Czy kandydat po studiach jest gotowy do takiej pracy? 
• Język angielski każdy zna, ale... 
• MS Office każdy zna, ale... 
• Dokładnośd - co to takiego? 
• Pisanie aplikacji to nie tylko algorytm… 
 

Największe błędy podczas rozmowy: 

• nieprawda w CV 

• brak znajomości firmy przed rozmową 

 

Warto też: 

• poczytad analityków rynku: Gartner, BPTrends, Forrester 

• rozważyd standardowy wzór CV (np. Europass) 
 






