
   

Światowy lider w produkcji detektorów podczerwieni. Polska Spółka z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim, 
dedykująca swoje produkty dla przemysłu, medycyny, zastosowań militarnych oraz najbardziej 
renomowanych ośrodków badawczych na całym świecie, notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych 
w Warszawie, laureat konkursu Krajowi Liderzy Innowacji i Rozwoju oraz „Najbardziej dynamiczna spółka 
– przyszłość polskiej gospodarki”, w związku z realizacją strategii dalszego rozwoju poszukuje osoby na 
stanowisko: 

Inżyniera w Dziale Rozwoju Technologii 

Nr fer.: 02/RT/2019 

miejsce pracy: Ożarów Mazowiecki 

Kluczowe zadania: 
  

• opracowywanie nowych produktów (detektory podczerwieni, moduły detekcyjne) oraz 

modyfikacja obecnych produktów 

• modelowanie układów optycznych i/lub struktur półprzewodnikowych 

• czynny udział w optymalizacji aktualnej technologii produkcji detektorów i modułów 
detekcyjnych 

• bieżące wsparcie merytoryczne dla Działu Produkcji 

• opracowywanie dokumentacji produktu/procesu 

• udział w projektach i grantach oraz pozyskiwanie projektów i grantów finansowanych 

zewnętrznie, zgodnych z aktualnymi kierunkami rozwoju firmy 

• szkolenie pracowników Spółki w zakresie swojej specjalizacji 

• przygotowywanie analiz i sprawozdań na potrzeby Kierownictwa i Zarządu; 
 
Oczekujemy:  

 

• wykształcenia wyższego technicznego (preferowane kierunki: fizyka, mikroelektronika, optyka, 
optoelektronika, mechatronika, fizyka techniczna) 

• minimum 2 letniego doświadczenia na stanowisku związanym z technologią półprzewodników 

bądź z projektowaniem systemów lub podzespołów optoelektronicznych 

• biegłej, praktycznej znajomości technologii półprzewodnikowych 

• znajomości narzędzi do numerycznej symulacji optycznej i/lub półprzewodnikowej 

• doświadczenia w pracy projektowej 

• bardzo dobrej znajomości języka angielskiego w mowie i piśmie 

• odpowiedzialności za powierzone zadania oraz dobrej organizacji pracy 

• umiejętności pracy zespołowej 

• spojrzenia na problem w szerokim kontekście 

• samodzielności 

• metod pracy skoncentrowanych na znajdowaniu rozwiązań 

Oferujemy:  

● możliwość pracy w innowacyjnej firmie o kulturze organizacyjnej promującej rodzinne wartości i 
wysoką jakość 

● stabilność zatrudnienia w polskiej spółce o wysokiej dynamice rozwoju 

● umowę o pracę 
● profesjonalne wdrożenie do pracy pod opieką Mentora 
● pakiet socjalny (prywatna opieka medyczna, karta Multisport, ubezpieczenie na życie, lekcje 

języka angielskiego w firmie, ZFŚS, żłobek i przedszkole na terenie firmy) 
 
Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie dokumentów aplikacyjnych, wraz z wymaganą klauzulą: 
 

Zgoda na przetwarzanie w jednym procesie rekrutacyjnym: 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez VIGO System Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie 

Mazowieckim, ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki, KRS 0000113394, NIP: 5270207340, 

REGON: 010265179, moich danych osobowych zawartych w dokumencie aplikacyjnym (CV) lub 

przekazanych podczas rozmowy bądź rozmów rekrutacyjnych – w celu przeprowadzenia obecnego 



procesu rekrutacyjnego oraz oceny moich kwalifikacji, zdolności i umiejętności do pracy na stanowisku, 

na które aplikuję.” 

Wyślij 
 
Dziękując za Państwa zainteresowanie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi 
kandydatami. 

https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=50eee7053ec244a3b7fa907efe1280bf

