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Szkolenia Python, Machine Learning, TDD
Jesteś liderem technicznym i chcesz przeszkolić swoich ludzi z Pythona? Chcesz

zdobyć know-how w zakresie Machine Learning? Szukasz szkolenia z testowania
oprogramowania?

Jeśli tak, to z pewnością skorzystasz z moich szkoleń, tak samo jak Ericsson,
Motorola Solutions, UBS, HSBC i inni moi międzynarodowi klienci.

Co zyskasz dzięki szkoleniom?

✓ Pozyskasz w firmie najciekawsze projekty.
Do nich angażowane są najbardziej doświadczone
i kompetentne zespoły, a to wymaga szkoleń.

✓ Przyspieszysz pracę Twojego zespołu
i zmniejszysz liczbę błędów dzięki szkoleniu
z testowania, TDD i BDD.

✓ Unikniesz długotrwałego eksperymentowania
Twojego działu R&D na własną rękę i uczeniu się
na Twój koszt.

✓ Zrekrutujesz nowych pracowników i zbudujesz
markę pracodawcy dzięki Akademiom, czyli
bezpłatnym dla uczestników i otwartym szkoleniom
pod marką Twojej firmy.

✓ Szybko rozpoznasz sposobności, jakie Tobie
da Python, Machine Learning i/lub testowanie.

Co wchodzi w skład szkolenia?

✓ Analiza przedszkoleniowa w postaci rozmowy
z Tobą i/lub ankietą dla uczestników szkolenia.

✓ Konsultacje indywidualne po każdym dniu
szkolenia.

✓ Materiały szkoleniowe unikalne dla każdej grupy.

✓ Wsparcie poszkoleniowe w formie konsultacji
po szkoleniu.

✓ Środowisko gotowe do wykorzystania
przez uczestników po szkoleniu.

Well prepared training and reasonably
passed knowledge, thanks to which we
develop better services.

Arkadiusz Baraniecki
Infrastructure Team Manager w Allegro.pl

Katalog szkoleń

Większość dedykowanych szkoleń dla moich
klientów bazuje na poniższych propozycjach:

✓ Machine Learning i Deep Learning

✓ Python zaawansowany

✓ Testowanie, TDD i BDD  w Pythonie

✓ Python podstawowy

✓ Wzorce projektowe w Pythonie

Dzięki szkoleniom Twoi ludzie nabędą kluczowe
umiejętności, a także zweryfikowaną i przećwiczoną
wiedzę w ustrukturyzowany sposób. To właśnie dzięki
takiemu podejściu moi klienci osiągają znaczącą
przewagę nad konkurencją.

Very inspiring training. I really
appreciate the way Krzysztof managed
to walk us through the complex world
of machine learning using Python. Good
course materials updated real time.
Highly recommended.

Krzysztof Gębal
Dyrektor Finansowy w DNB Bank Polska S.A.

Zapraszam do kontaktu:
krzysztof@medrela.com, aby zaprojektować

idealne dla Ciebie szkolenie.

Krzysztof Mędrela
Szkolenia Python

krzysztof@medrela.com
(+48) 660 873 898
www.medrela.com
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