
 

Accenture JAVA Programmēšanas skola ir intensīvas 4 nedēļu bezmaksas mācības no 

02.03 līdz 27.03. Mācībās Tu iegūsi neatsveramas teorētiskās zināšanas, iemācīsies praktiski 
izveidot Java tīmekļa programmu un apgūsi triju slāņu lietojumu arhitektūru. Varēsi apgūt visas 
Java iespējas: objektorientētas programmešanas principus, pavedienus, datu straumes, 
vienībtestēšanu, versiju kontroli, kā arī citas. Mācību beigās pratīsi rakstīt kodolīgu un viegli 
lasāmu Java kodu. Macības ir pietuvinātas ikdienas darbam projektos, kur uzsvars ir likts uz 
praktiskajiem uzdevumiem un sadarbību komandā. 

Sekmīgākajiem Programmēšanas skolas dalībniekiem konkursa kārtībā piedāvāsim iziet 
apmaksātu praksi līdz 6 mēnešiem, kā arī iespēju kļūt par Accenture darbiniekiem. Prakses 
laikā gūsi praktisku pieredzi zināšanu pielietošanā, iesaistoties programmētāju komandā un 
iespēju sadarboties ar nozares profesionāļiem no dažādām pasaules valstīm – Somija, 
Zviedrija, Norvēģija, Indija, Ķīna u.c. Šī ir iespēja pievienoties globālai un atpazīstamai 
kompānija ar praksi un pieredzi. 

NEPIECIEŠAMS 

 Spēja sazināties angļu valodā (mācības norit angliski). 

 Izpratne par OOP konceptu un WEB tehnoloģijām. 

 Programmēšanas teorijas pamatzināšanas. 

 Spēja uzrakstīt vienkaršu SQL. 

 Pamatzināšanas vismaz vienā programmēšanas valodā. 

PIENĀKUMI 

Apmeklēt visas mācību dienas.Prakses apmeklējums ar 75 – 100 % noslodzi. Būt atsaucīgam 
ar vēlmi mācīties un attīstīties. 

MĒS PIEDĀVĀJAM 

 Zināšanas un iemaņas, lai patstāvīgi spētu izveidot savas aplikācijas. 

 Apmaksātu praksi starptautiskā IT uzņēmumā. 

 Prasmi sadarboties IT projektu izstrādes komandā. 

 Iespēju kļūt par Accenture darbinieku. 

Sūti savu pieteikumu līdz 26. februārim uz riga.bootcamp@accenture.com vai aizpildot 
anketu facebook lapā https://apps.facebook.com/accenture-bootcamp/ 

mailto:riga.bootcamp@accenture.com
https://apps.facebook.com/accenture-bootcamp/


 

Vai esi kādreiz domājis kā pasaules lielākie uzņēmumi, piemēram, BWM vai Coca-Cola, 
pārvalda savus biznesa procesus? Kāda programmatūra uztur lielākos lielveikalu tīklus, tādus 
kā Rimi? 

Tev ir unikāla iespēja mācīties programmēšanas valodu, un iepazīties ar SAP produktiem, ko 
izmanto lielākās kompānijas pasaulē sekojošās industrijās: cilvēkresursi, finanses, tirdzniecība, 
apsaimniekošana un daudzas citas. Accenture piedāvā SAP ABAP Programmēšanas skolu un 
apmaksātu praksi. 

Accenture SAP ABAP Programmēšanas skola ir intensīvas 2 nedēļu bezmaksas 

mācības no 16. marta līdz 31. martam. Macības ir pietuvinātas ikdienas darbam projektos, kur 
uzsvars ir likts uz praktiskajiem uzdevumiem un sadarbību komandā. 

Sekmīgākajiem Programmēšanas skolas dalībniekiem konkursa kārtībā piedāvāsim iziet 
apmaksātu praksi līdz 6 mēnešiem, kā arī iespēju kļūt par Accenture darbiniekiem. Prakses 
laikā pielietosiet apgūtās zināšanas, strādāsiet ar nozares speciālistiem no Latvijas un 
ārvalstīm. 

NEPIECIEŠAMS 

 Spēja sazināties angļu valodā (mācības norit angliski). 

 Izpratne par OOP konceptu un WEB tehnoloģijām. 

 Programmēšanas teorijas pamatzināšanas. 

 Spēja uzrakstīt vienkaršu SQL. 

 Pamatzināšanas vismaz vienā programmēšanas valodā. 

PIENĀKUMI 

Apmeklēt visas mācību dienas.Prakses apmeklējums ar 75 – 100 % noslodzi. Būt atsaucīgam 
ar vēlmi mācīties un attīstīties. 

MĒS PIEDĀVĀJAM 

 Zināšanas un iemaņas, lai patstāvīgi spētu izveidot savas aplikācijas. 

 Apmaksātu praksi starptautiskā IT uzņēmumā. 

 Prasmi sadarboties IT projektu izstrādes komandā. 

 Iespēju kļūt par Accenture darbinieku. 

Sūti savu pieteikumu līdz 8. martam uz riga.bootcamp@accenture.com vai aizpildot anketu 
facebook lapā https://apps.facebook.com/accenture-bootcamp/ 
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