
 

 

 

  

Praktykant (k/m) 
w Dziale Jakości 

➔ 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 wysokie zdolności analityczne dzięki czemu zwracasz uwagę na szczegóły, ale potrafisz je także dostrzec w 

szerokim kontekście wpływów i zależności. Chcesz się zajmować monitorowaniem i kontrolą jakości produktów i/lub 
procesów wewnętrznych. Intereresujesz się inżynierią materiałową, lub optoelektroniką i nie możesz doczekać się chwili, 
kiedy zaczniesz w praktyce wykorzystać zdobytą wiedzę. 

MY: Organizujemy Wakacyjny Program Praktyk, by dać szansę studentom, którzy ukończyli co najmniej III rok 

studiów, na zdobycie pierwszych doświadczeń zawodowych. W VIGO weryfikujemy jakość produktów oraz zajmujemy się 
rozwojem systemów jakości – identyfikujemy problemy jakościowe i koordynujemy wdrożenie odpowiednich działań 
korygujących, opracowujemy procedury, itp. 

RAZEM: Możemy spędzić jeden wakacyjny miesiąc, w czasie którego postaramy się zarazić Cię naszą pasją do jakości. 

Pokażemy Ci jak pracujemy i chętnie odpowiemy na nurtujące Cię pytania. Włączymy Cię w nasze codzienne zadania, byś 
mógł/mogła przełożyć wiedzę akademicką na konkretne rozwiązania biznesowe. 

 

Jeśli szukasz praktyki, by pogłębić wiedzę i zdobyć dodatkowe umiejętności, 

VIGO System to z pewnością dobry adres! 

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/34XITdF 

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

