Kārtība SIA “CatchSmart” praktisko iemaņu veicināšanas stipendijas
piešķiršanai
Nr. 17-2017/RTUAF-341
SIA „CatchSmart” sadarbībā ar nodibinājumu „Rīgas Tehniskās universitātes Attīstības
fonds” izsludina stipendijas piešķiršanas kārtību SIA “CatchSmart”praktisko iemaņu
veicināšanas stipendijai ar mērķi veicināt Latvijas augstākās izglītības iestāžu studentu
profesionālo izaugsmi un karjeras attīstību.
1. Vispārīgie noteikumi.
1.1. Stipendiju konkursā var pieteikties Latvijas augstākās izglītības iestāžu studenti un
tehnisko profesionālo skolu audzēkņi, kuri studē datorzinātnes un informācijas
tehnoloģijas jomā.
1.2. Konkursa kārtībā tiks piešķirta 1 ikmēneša stipendija vērtībā praktisko iemaņu
iegūšanai Jaunākā PHP programmētāja amatā laika posmam no 2017. gada septembra
vidus līdz 2017. gada marta vidum (kopā 6 mēnešiem), 40 vai 20 stundas nedēļā.
1.3. Stipendijas apmērs atkarīgs no praksē pavadītā laika - piedaloties praktisko iemaņu
veicināšanas aktivitātēs 40 stundas nedēļā, ikmēneša stipendija ir EUR 400, savukārt
izvēloties 20 stundas nedēļā – EUR 200.
1.4. Praktisko iemaņu veicināšanas aktivitātes tiks īstenotas uzņēmuma telpās, kas atrodas
Grēcinieku ielā 11a, Vecrīgā. Prakses uzdevumus skatīt pielikumā Nr.1.
2. Lai pieteiktos konkursam, pretendentiem jāaugšupielādē dzīves apraksts (Curriculum
Vitae) un jāaizpilda konkursa elektroniskā anketa nodibinājuma „Rīgas Tehniskās
universitātes Attīstības fonds” mājaslapā www.fonds.rtu.lv sadaļā „Stipendijas un balvas”
pie SIA „CatchSmart” praktisko iemaņu veicināšanas stipendija” līdz 2017. gada 17.
septembrim (ieskaitot).
3. Pretendentu atlase:
3.1. Pretendenti tiek izvērtēti pēc iesniegtās informācijas un var tikt aicināti uz klātienes
intervijām ar stipendiju konkursa izvērtēšanas komisiju (intervijas laiks, vieta un
datums tiks saskaņots ar katru pretendentu).
3.2. Stipendiju konkursa izvērtēšanas komisija vērtē dalībniekus balstoties uz 4. punktā
minētajiem kritērijiem un to vērtības koeficientiem, un lēmumu par stipendiju
piešķiršanu pieņem ne vēlāk kā nedēļas laikā pēc notikušajām klātienes intervijām.
4. Kritēriji pretendentu vērtēšanai:
4.1. kompetence un prasmes (kritērija vērtība 0,4);
4.2. klātienes intervija un motivācija praktisko iemaņu papildināšanai (kritērija vērtība 0,6).
5. Stipendiju konkursa izvērtēšanas komisija:
Komisijas priekšsēdētājs
SIA “CatchSmart” pārstāvis
Komisijas priekšsēdētāja vietnieks
SIA „ CatchSmart” pārstāvis
Komisijas loceklis
Nodibinājuma “Rīgas Tehniskās
universitātes Attīstības fonds” pārstāvis

6. Citi noteikumi
6.1. Ja netiek atrasts atbilstošs kandidāts, prakses vietu skaits var tikt samazināts vai pretējā
gadījumā palielināts.
6.2. Stipendiju konkursa izvērtēšanas komisija var pārskatīt izmaksājamās ikmēneša
stipendijas apmēru, balstoties uz praktikanta praksē pavadīto laiku un sniegumu.
6.3. Praktisko iemaņu veicināšanas periods var tikt pārskatīts pēc stipendijas finansētāja
uzņēmuma vai praktikanta vēlmes, bet tas nevar pārsniegt 12 mēnešus.
1.1. Praktisko iemaņu veicināšanas stipendijas izmaksa tiek pārtraukta, ja praktikants
pārtrauc studijas.
1.2. Kārtība stipendijas piešķiršanai izdota saskaņā ar nodibinājuma „Rīgas Tehniskās
universitātes
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SIA “CatchSmart” praktisko iemaņu veicināšanas stipendijas
uzdevumi un apraksts
Prakses vieta:

JAUNĀKAIS PHP PROGRAMMĒTĀJS
Prakses vietu skaits: 1
Stipendijas apmērs: 400/200 EUR/mēn. (40/20 stundas nedēļā)
Prakses periods: 6 mēneši
Prakes norises vieta: Grēcinieku iela 11a, Vecrīga
Prakses uzdevumi:
• praktisku programmēšanas uzdevumu veikšana;
• regulāra ziņošana tiešajam vadītājam par uzdevumu izpildes statusu.
Prasības praktikantam:
• pogrammu HTML, CSS, PHP (OOP), MySQL/Postwork pārzināšana;
•

Laravel Framework pārzināšana;

•

priekšroka pretendentiem ar zināšanām par Node.js un Angular.js.

Praktikanta ieguvumi:
• iespējas darboties gan starptautiskos Startup projektos, gan iegūt zināšanas dažādos
ražošanas sistēmu uzturēšanas projektos tepat, Latvijā;
•

iespēja mācīties no profesionāliem kolēģiem un attīstīt savas prasmes.

SIA “CatchSmart” ir Latvijas uzņēmums ar starptautisku pieredzi, kas specializējas dažādu Web
risinājumu izstrādē un uzturēšanā. Uzņēmuma darbības pamatprincips ir iedziļināties konkrētā IT
risinājuma nepieciešamībā, izpētīt un saprast kā izstrādātais risinājums ietekmēs klienta uzņēmumu un
ko palīdzēs ar to sasniegt. Uzņēmums aktīvi strādā gan pie projektiem tepat Latvijā, gan pie
starptautiskiem projektiem ASV, Indijā, Ķīnā, Korejā utt.
Vairāk informācijas: http://dev.csdev.lv/#home

