
 

 

 

 

  

Praktykant (k/m) 
w Dziale Produkcji Struktur 

➔ 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: Studiujesz fizykę, chemię lub inżynierię materiałową, a swoją przyszłość zawodową wiążesz z niezwykle 
dynamicznie rozwijającą się dziedziną produkcji materiałów półprzewodnikowych. Wiesz na czym polegają procesy 
epitaksji i/lub processingu. Ćwiczenia na uczelni tylko rozbudziły Twój apetyt na naukę obsługi maszyn i urządzeń oraz 
poznawanie nowych technologii.  

MY: Organizujemy Wakacyjny Program Praktyk, by Studentom takim jak Ty, dać szansę na zdobycie pierwszych 
doświadczeń zawodowych pod okiem naszych najlepszych specjalistów. Pracujemy w oparciu o własną technologię 
produkcji struktur półprzewodnikowych i stale rozwijamy nasz park maszynowy. Pokażemy Ci, jak stawiać pierwsze kroki  
w środowisku przemysłowym. Nasz Program Praktyk to najkrótsza droga do stażu lub stałej pracy.  

RAZEM: Możemy spędzić jeden wakacyjny miesiąc, w czasie którego pokażemy Ci jak pracujemy, odpowiemy na 
nurtujące Cię pytania, a przede wszystkim pozwolimy uczestniczyć w codziennej pracy naszych inżynierów i czerpać frajdę 
z praktycznego wykorzystywania swojej wiedzy oraz zdobywania nowej.  

 

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/3ts4IeP 

Ta oferta dostępna także dla osób niemówiących po polsku #wspieramyUkraine 

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

