
 

  

Praktykant (k/m) 
w Zespole Technicznego Wsparcia Sprzedaży 

➔ Jako Firma, zyskaliśmy renomę światowego lidera w produkcji detektorów podczerwieni. 
Dysponujemy własną technologią, a także zapleczem niezbędnym do wdrażania nowych 
rozwiązań. 

➔ Jako Zespół, łączymy pasję do osiągnięć naukowych z dążeniem do ich zastosowań biznesowych.  
➔ Jako Pracownicy, dbamy o przyjazną atmosferę i otwartą komunikację, które pomagają nam 

odpowiadać na potrzeby nawet najbardziej wymagających Klientów. 
 

Aktualnie prowadzimy nabór:  

TY: Masz umysł ścisły, który zaprowadził Cię na studia inżynierskie, ale masz też wysoko rozwinięte 
umiejętności społeczne i swobodę nawiązywania kontaktów. Interesujesz się FOTONIKĄ i technologiami 
wytwarzania oraz zastosowaniami półprzewodników i całych systemów. Swobodnie posługujesz się językiem 
angielskim i jesteś w stanie pracować w środowisku anglojęzycznym. 

MY: Organizujemy Wakacyjny Program Praktyk, by dać szansę przedsiębiorczym studentom, na zdobycie 
pierwszych doświadczeń zawodowych. W naszym Zespole zajmujemy się szeroko rozumianą współpracą z 
klientami, więc możemy Ci przybliżyć specyfikę pracy z firmami HIGH-TECH. Pokażemy Ci jak szerokie i 
różnorodne zastosowanie mają nasze produkty, poznasz jak przygotowujemy ich specyfikacje i 
dostosowujemy do ich potrzeb nawet najbardziej wymagających Klientów.  

RAZEM: Możemy spędzić jeden wakacyjny miesiąc, w czasie którego, włączymy Cię w szerokie spektrum 
codziennych obowiązków naszych inżynierów. Chętnie odpowiemy na Twoje pytania, a przede wszystkim 
pokażemy jak pasjonujące mogą być zastosowania wiedzy ze studiów w praktyce biznesowej.  

 

Zapraszamy do aplikowania. 
Nie przegap szansy na rozwój wśród najlepszych! 

Dlaczego warto kandydować do VIGO? 
 
➔ Każdą aplikację traktujemy jako wyraz najwyższego zaufania i traktujemy z 

należną uwagą. Najszybciej jak to możliwe, informujemy WSZYSTKICH 
kandydatów o postępach procesu kwalifikacji. 

➔ Wierzymy w skuteczność nauki przez doświadczenie, staramy się 
rozpoznać potencjał i dostosować plan praktyk do realnych zainteresowań 
Studentów.  

➔ Wyróżniającym się Studentom przyznajemy nagrody pieniężne. 
➔ Większość Praktykantów zostaje z nami na dłużej z sukcesem łącząc naukę 

i pracę, a absolwenci mogą liczyć na stałe zatrudnienie.  
 

Zainteresowanych prosimy o przesyłanie aplikacji 
za pośrednictwem strony internetowej: 

https://vigo.com.pl/o-nas/kariera/staze-i-praktyki/  
lub formularza aplikacyjnego: 

https://bit.ly/36gIMuv 
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