Mi kell ahhoz, hogy C++élba érj?
{
Már csak egy pár hónapod van hátra az egyetemből? Készen állsz a következő fokozatra, és csak egy jó
gyakornoki helyre van szükséged? Íme 5 tipp, hogyan lehetsz a legjobb szoftverfejlesztők egyike:
Legyen szenvedélyed a programozás!
{
A szoftverfejlesztés pont az a terület, ahol szükséges egyfajta fanatizmus, hiszen mindig a
megoldhatatlannak tűnô problémák megoldásakor születnek a legmerészebb ötletek.
Ha tehát alapjáraton is programokon gondolkodsz, és szívesen veszed a kihívásokat, akkor
tudod, mirôl beszélünk. Ha mindezt saját projekteken keresztül is megpróbálod megvalósítani,
mindenképp említsd meg az interjún!
}
Gondolkodj kreatívan!
{
Ha egy kódsort meglátva az kezd foglalkoztatni, hogy hogyan lehetne azt egyszerűbben,
gyorsabban vagy akár csak más logikával lefejleszteni, akkor nagy eséllyel kreatív programozó
vagy. Ebben az esetben pedig semmi sem lehetetlen a számodra, már csak meg kell találnod a
csapatod és a projektet, amiben megmutathatod, mire vagy képes!
}
Beszélj nyelveket!
{
Ahány nyelv, annyi ember, tartja a mondás, és ez természetesen a programnyelvekre is igaz.
Sosem tudhatod, hogy mikor botlasz olyan problémába, ahol a C++-on kívül jól jön akár egy
más módszertan ismerete is.
}
Dolgozz csapatban!
{
A magányos zsenik is sokra vihetik, de ha együtt dolgoznak, akkor igazán fergeteges dolgok
jöhetnek létre! Ezért ha igazán jó akarsz lenni, meg kell tanulnod mások keze alá dolgozni és
támogatni a csapattársaidat, s mindeközben sokat tanulhatsz tôlük, vagy épp te oszthatod meg
a tudásodat velük.
}
Válaszd az NNG Küldetést!
{
Ha úgy érzed mindez megvan benned, a diploma előtt állsz, és elindítanád karriered
Magyarország egyik legmenőbb IT cégénél, akkor jelentkezz az NNG Gear Up Programra, ami
az NNG 6 hónapos rotációs gyakornoki programja fejlesztőknek. A program során
mentoraink támogatásával megismerheted a navigáció fejlesztésének speciális területeit, és a
végén, ha Te is úgy gondolod, az NNG fejlesztőjeként indíthatod karriered! Ha készen állsz a
következő fokozatra, jelentkezz június 28-ig!
}
}

