
 

 

 

  

Praktykant (k/m) 
w Dziale Zakupów i Logistyki 

➔ 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 łatwość logicznego myślenia i wysoko rozwinięte umiejętności społeczne. Interesujesz się nowymi 
technologiami. Jesteś urodzonym organizatorem - potrafisz łączyć fakty i ogarniać kilka tematów równocześnie 
i generalnie lubisz, gdy wokół Ciebie dużo się dzieje.  

MY: Organizujemy Wakacyjny Program Praktyk, by dać studentom szansę na zdobycie pierwszych 
doświadczeń zawodowych. Możemy pokazać Ci jak są zorganizowane procesy zakupowe i logistyczne w 
średniej wielkości zakładzie przemysłowym, bo nasz Zespół odpowiada za zapewnienie niezbędnego 
zaopatrzenia całej Firmy w potrzebne materiały i wyposażenie, nadzór nad magazynem produkcyjnym oraz 
wysyłki gotowych towarów do klientów na całym świecie.  

RAZEM: Możemy spędzić jeden wakacyjny miesiąc, w czasie którego, włączymy Cię w szerokie spektrum 
codziennych obowiązków naszych specjalistów. Chętnie odpowiemy na Twoje pytania, a przede wszystkim 
pokażemy jak pasjonujące może być praktyczne wykorzystanie wiedzy ze studiów, byś jako absolwent(ka) 
naszych praktyk, z jeszcze większą pasją rozwijał(a) swój potencjał zawodowy.  

 

Zapraszamy do aplikowania,  
bo VIGO to z pewnością dobra referencja na START! 

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/36dTF05 

Ta oferta dostępna także dla osób niemówiących po polsku #wspieramyUkraine 

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

