
Docker Masters
from Docker Captain
Dołącz do załogi najbardziej kompleksowego programu szkoleniowego Dockera 
w Polsce stworzonego przez jedynego w Polsce Docker Captain oraz jednego z 46 
takich ekspertów na świecie!

Tańszy niż szkolenie stacjonarne, o wiele lepszy niż internetowe
samouczki na YouTube czy Udemy.

Docker Masters znacząco zoptymalizuje proces wytwarzania
i wdrażania oprogramowania w Twojej firmie.

Oto, co Twoja firma zyska dzięki Docker Masters:

Rozwój pracowników
pod okiem jedynego
w Polsce Docker 
Captain’a

Lepszą jakość
oferowanych usług
i produktów IT

Oszczędność pieniędzy
dzięki szybszemu wytwarzaniu 
i wygodnemu utrzymaniu 
oprogramowania zmniejszysz 
nakłady finansowe

Docker Masters to rewolucyjny na skalę Polski program szkolenio-
wy, dzięki któremu Twój zespół znacząco zoptymalizuje proces 
wytwarzania i wdrażania oprogramowania.

Program szkolenia został przygotowany z myślą o Mid i Senior 
Developerach, którzy chcą w sprawny sposób wykorzystywać 
Dockera w swojej codziennej pracy.

Szkolenie zostało podzielone na bardzo obszerną, przekrojową 
część główną oraz cztery dodatkowe ścieżki tematyczne dla 
Frontendowca, Backendowca, DevOpsa oraz inżyniera QA.

Dołączając do załogi Docker Masters Twój zespół 
zyska przewagę nad konkurencją!
Zamknięta grupa dla kursantów i możliwość interakcji z Mentorem to wyjątkowa 
przestrzeń do dyskusji, a także ciągłego pogłębiania wiedzy o Dockerze i konteneryzacji.
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Wartościowe kompetencje
w zespole developerskim
(sprawdź agendę: TUTAJ   )

https://docs.google.com/document/d/1e9zABzk62nclbIYwYQmDZ09SlJmwT5V5pPMdrieZZAs/edit
https://www.dockermasters.pl/


Dla kogo jest Docker Masters?

Kim jest prowadzący?

Oferta przedsprzedażowa
Przedsprzedaż programu Docker Masters trwa do 31 grudnia 2020 
lub do pierwszego 1 000 opłaconych dostępów.

Taniej nigdy nie będzie, a później cena rośnie ponad dwukrotnie!

To pierwsza edycja tego programu, a to znaczy, że dostępy do platformy 
edukacyjnej będziemy przydzielali na przełomie lutego i marca 2021 roku.

Jedyny w Polsce oraz jeden z 46 Docker Captain and 
Docker Certified Associate na świecie.

Organizator Docker Warsaw Meetups. Prelegent konferencyjny
 i wykładowca na Uniwersytecie Warszawskim, Infoshare, 

DevOps Days, Container Days i Just DevOps.

Specjalizuje się w Docker CE / EE, Google Cloud i Kubernetes, 
rozwiązaniach typu open-source do szybkiej i skalowalnej pamięci 

masowej, wyszukiwarkach pełnotekstowych, serwerach internetowych 
i modułach równoważenia obciążenia lub innych narzędziach opty-

malizujących opartych na kodzie.

Autor artykułów publikowanych w czasopismach polskich 
i zagranicznych, podejmujących tematy związane z tworzeniem, 

optymalizacją i zabezpieczaniem aplikacji internetowych.

Na co dzień pracuje jako Senior Software Architect w GOG.com 
(grupa CD Projekt) nad grami takimi jak Cyberpunk 2077 

czy Gwent: The Witcher Card Game.

Kupujesz dostęp dla 10 lub więcej osób?
Napisz do nas, we wszystkim pomożemy!
Więcej informacji znajdziesz na stronie 
https://www.dockermasters.pl/.

Jakub Kłos
mobile: 508 890 170
dockermasters@infoshareacademy.com

Program szkolenia został przygotowany z myślą o Mid i Senior Developerach, 
DevOpsach i inżynierach QA.

Jeżeli Twój zespół bierze udział w wytwarzaniu oprogramowania i boryka się 
z problemami działania środowisk dev / test / prod - ten program jest dla Was!

Łukasz Lach

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY

Kontakt:

https://github.com/lukaszlach
https://www.linkedin.com/in/lukaszlach/
https://twitter.com/lach_dev
https://www.dockermasters.pl/



