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Centrul de formare şi dezvoltare a
specialiştilor din IT NewTech Academy, care
urmează să înceapă activitatea în iulie, vrea
să închidă anul cu 120 de cursanţi

NewTech Academy, care oferă cursuri specializate în domeniul tehnologic, își

va începe activitatea în luna iulie a acestui an și estimează un număr între 100

și 120 de cursanți, până la finalul anului în curs. „Vom organiza clase cu 20 de

cursanți, iar interviurile cu candidații vor avea loc online și vor dura

aproximativ o oră, timp în care vom încerca să aflăm care este nivelul acestuia

și vom încerca să îl îndrumăm spre cursul potrivit în funcție de abilitățile și

nevoile sale”, a spus Shay Hafzadi, CEO New Tech Academy, în cadrul unui

eveniment online organizat de companie.

Lavinia Chican, unul dintre fondatorii New TechAcademy a spus în cadrul

videoconferinței „Într-o lume digitalizată în care pandemia ne-a arătat mai

mult decât oricând cât de importantă este tehnologia, lansăm astăzi NewTech

Academy. Un hub de educație tehnologică care răspunde unor nevoi

importante ale pieței de muncă.” În România, NewTech Academy va organiza

trei cursuri intensive de formare în IT cu desfășurare interactivă, atât online,

cât și hibrid, adaptate noilor cerințe ale pieței, ce au prețuri între 2.500 și

4.000 de euro. „Costurile sunt cuprinse între 2.500 și 4.000 euro în funcție de

curs. Cele de front end, cu o durată de șase luni costă între 2.500 și 3.000 euro.

Iar cele de nouă luni ajung la 4.000 de euro”, a spus Shay Hafzadi. Facultățile

de profil din România oferă aproximativ 9.500 de absolvenți anual pe piața de

IT, iar România are nevoie de peste 15.000 de specialiști anual, susține Dan

Gheorghe, CTO NewTech Academy, prezent în cadrul evenimentului online.  

„Pierderile financiare înregistrate ca urmare a lipsei de specialiști IT au fost

estimate în 2019 la peste 7 miliarde de euro. Din experiență pot spune cum am

văzut oportunități de investiție în România pierdute pentru că nu am avut

specialiștii necesari în timp util și au fost mutate aceste investiții în alte țări”,

a spus Dan Gheorghe. De asemenea, până în 2025, vor fi create 145 de milioane

de noi locuri de muncă digitale, precum dezvoltatori de software, cercetători

de cloud și date, analiști în domeniul securității cibernetice, specialiști în

DevOps, conform unor studii citate de reprezentații NewTech Academy.
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Alexandru Nazare, ministrul Finanţelor, a
discutat cu Daniel Dines, CEO UiPath, cea mai
valoroasă companie care a pornit din România,
să facă un centrul de excelenţă RPA în cadrul
ministerului de Finanţe pentru accelerarea
digitalizării
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Microsoft, Continental și Oracle, pe primele
poziţii în topul celor mai doriţi angajatori în 2021.
Industria preferată în care și-ar dori să lucreze
atât studenţii, cât și profesioniștii, rămâne
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Cine este Ioan Crișan, bărbatul găsit
carbonizat în mașină în Arad. Pistele luate în
calcul de anchetatori după explozie

ALEPH NEWS

Cum trebuie sã arate CV-ul viitorului. Ce
abilitãti trebuie sã aibã candidatii pe lângã cele
care sunt cerute acum si ce rol va mai avea
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FOTO. Delia, imagini de la plajă! Cum s-a
fotografiat vedeta în Maldive
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S-a aflat! Cine era, de fapt, omul ars din
maşină, de la Arad! CUTREMURĂTOR

CANCAN

Descoperire șocantă: rămăşiţele a 215 copii,
găsite îngropate lângă o şcoală
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USR PLUS ar putea renunţa în anumite
condiţii la solicitarea ca Florin Cîţu să nu mai
fie premier

MONITORULPARTIDELOR

O nouă mutaţie de Covid-19 face ravagii. Este
un hibrid între tulpina indiană şi cea britanică
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