Proč se stát certifikovaným specialistou na Microsoft technologie?
Kromě ověření svých dovedností si rozhodně odemknete i spoustu příležitostí. Právě teď je ten správný
čas se certifikovat. Nové Microsoft technické zkoušky jsou založeny na reálných rolích pro cloudové
služby, pomáhají vám tak otevřít nové možnosti na trhu práce, dostat se do popředí mezi specialisty v
České republice a na Slovensku, popřípadě získat ocenění za svou snahu.
23 % certifikovaných specialistů v rámci cloudových technologií Microsoft uvedlo, že po složení
potřebných certifikací a zvýšení své profesní hodnoty získalo 20% navýšení platu. Certifikovaní
specialisté jsou často pověření v rámci společnosti jako vedoucí týmů pro interní práci a kontrolu méně
zkušených kolegů. Zároveň jsou v rámci společností upřednostňováni certifikovaní specialisté při jejich
výběru například pro IT projekty a výběrová řízení.
Podívejte se na vyhodnocení celého průzkumu certifikační autority Pearson Vue.

Jak být a trhu vidět?
Nezapomínejte, že pokud složíte některou z Microsoft certifikací, jste oprávněni k užívání takzvaných
„Microsoft Badges“. Jde o označení certifikací, které můžete používat na sociálních sítích, pracovních sítí
nebo je můžete přidat do svého emailového podpisu.
Více informací o odznacích naleznete zde.

Pár čísel závěrem
Nezapomínejte, že do roku 2021 bude dle průzkumu IDC 38 % všech IT pozic zaměřeno pouze na
cloudové technologie a certifikace společnosti Microsoft prokazatelně pomáhá
(IDC/Microsoft, Cloud Skills and Organizational Influence: How Cloud Skills Are Accelerating the Careers
of IT Professional, May 2017)
36,9 % odborníků potvrdilo, že jim certifikace následně pomohla k efektivnějšímu a rychlejšímu řešení IT
projektů, než v období, kdy certifikovaní na danou technologii nebyli.
(Pearson VUE, The Value of IT Certification Survey, January 2017)
35 % Microsoft IT certifikovaných specialistů vnímá, že jsou v rámci IT projektů (například nasazení
služeb u zákazníků) upřednostňovány před ostatními specialisty, kteří certifikacemi nedisponují.
(IDC/Microsoft, Cloud Skills and Organizational Influence: How Cloud Skills Are Accelerating the Careers
of IT Professional, May 2017)
Celou IDC studii, jak cloudové služby ovlivňují a zvyšují kariérní postup IT profesionálů naleznete zde.
Microsoft Akademie jsou jednou z těch správných možností, která vás může přivést na cestu navýšení
své hodnoty na trhu s minimálními náklady. Poskytneme vám informace, zkušenosti z praxe, materiály,
ale také samotnou možnost se certifikovat, a to zcela zdarma. Neváhejte a přidejte se k nám.

