
 

 

 

 

  

Praktykant (k/m) 
w Dziale Rozwoju Technologii 

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.  
 

➔ 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 zapraszamy prowadzimy nabór dla:  

TY: Studiujesz na uczelni technicznej z myślą o podjęciu pracy inżyniera. Interesujesz się FOTONIKĄ 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 pod okiem wybitnych specjalistów w dziedzinie: fizyki, 
chemii i inżynierii materiałowej; mechaniki, mechatroniki i automatyki, technologii montażu i elektroniki, a także 
programowania.  

RAZEM: Możemy spędzić jeden wakacyjny miesiąc, w czasie którego pokażemy Ci jak pracujemy i chętnie odpowiemy 

na nurtujące Cię pytania. Włączymy Cię w codzienne zadania naszych inżynierów, byś mógł/mogła przełożyć wiedzę 
akademicką na konkretne rozwiązania biznesowe. 

Jeśli szukasz praktyki, by pogłębić wiedzę i zdobyć dodatkowe umiejętności w zakresie: 

• inżynierii materiałowej/fizyki ciała stałego w 
obszarze podczerwieni, 

• symulacji architektur, 
• konstruowania narzędzi i przyrządów, 
• technologii mikromontażu elementów 

elektronicznych,  
• automatyzacji procesów produkcyjnych, 

• zintegrowanych systemów laserowych, 
• technologii soczewek immersyjnych, 
• elektroniki analogowej lub cyfrowej, 
• projektowania układów fotoniki scalonej, 
• programowania w PYTHON, 

 

VIGO System to z pewnością dobry adres! 

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/3imrWwP 
 

 

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


 

  

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 
 

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


 

 

 

  

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/


 

 

 

 

  

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/


 

 

 

  

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/


 

 

 

 

 
 

Praktykant (k/m) w Zespole 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 na:  

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 
systemów i półprzewodników. Swobodnie posługujesz się językiem angielskim i jesteś w stanie pracować w środowisku 
wielojęzycznym. 

MY: Organizujemy Wakacyjny Program Praktyk, by dać szansę studentom, na zdobycie pierwszych doświadczeń 
zawodowych. W trakcie Praktyk weźmiesz udział w ciekawych spotkaniach z firmami HIGH-TECH, zobaczysz jak prowadzone 
są negocjacje oraz projekty technologiczne na światową skalę. Zrozumiesz problematykę rozwijania firm technologicznych 
oraz budowania relacji w światowym biznesie. 

RAZEM: Spędzimy bardzo intensywny wakacyjny miesiąc, w czasie którego, włączymy Cię w szerokie spektrum naszych 
codziennych obowiązków. Chętnie odpowiemy na Twoje pytania, a przede wszystkim pokażemy jak pasjonujące mogą być 
zastosowania wiedzy ze studiów w świecie biznesu.  

 

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/369aSYI 

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

