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STARSZY INŻYNIER PROCESSINGU 
odpowiedzialny za inicjowanie i wdrażanie rozwiązań  

zmierzających do optymalizacji (jakości) procesów produkcyjnych, 
 
 
 

Polska Firma z branży nowych technologii, notowna na Giełdzie Papierów Wartościowych,  
światowy lider w produkcji detektorów podczerwieni dla przemysłu oraz najbardziej 

renomowanych ośrodków badawczych na całym świecie, 
 

poszukuje osoby na stanowisko: 

• Realizacja, monitorowanie i raportowanie 
stopnia realizacji projektów strategicznych 
zespołu/spółki, 

• Realizacja programów badawczo-
rozwojowych w dziedzinie processingu wraz 
z wdrożeniem wyników badań do produkcji, 

• Wdrażanie do produkcji nowych produktów 
opartych o technologię processingu 

• Nadzór nad instalacją nowych urządzeń, 
opracowanie technologii w oparciu o te 
urządzenia i wdrożenie ich do produkcji 

• Udział w analizie procesu produkcyjnego pod 
kątem jakościowym  

 

Zadania: Oczekiwania: 

• wykształcenie wyższe inżynierskie (inżynieria materiałów, 
mikrotechnologia, nanotechnologia lub podobne) 

• dobra znajomość procesów mikrotechnologicznych, w 
szczególności procesów PVD (napylanie, sputtering) i trawienia 
mokrego 

• min 10 lat doświadczenia w pracy na stanowisku w środowisku 
produkcyjnym w obszarze Processingu 

• min 8 lat doświadczenia w pracy w cleanroomie 

• min 2 lata doświadczenia zawodowego za granicą 

• znajomość MS Office  

• znajomość języka angielskiego na poziomie B2  

• zdolności organizacyjne  

• systematyczność, sumienność, rzetelność  

• komunikatywność i umiejętność pracy w zespole 
 

Pożądane: doświadczenie w pracy z materiałami II-VI (HgCdTe) lub III-V 
(GaAs, InAsSb) 

Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest dobrowolne, ale konieczne 
do przeprowadzenia rekrutacji. Dokumenty aplikacyjne kandydata powinny zawierać klauzulę „Zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych; 
(Dz. U 2016 r. poz. 922) wyrażam zgodę na przetwarza nie danych osobowych, w celu wzięcia udziału w procesie rekrutacji w Vigo System S.A. oraz oświadczenie o przyjęciu 
do wiadomości następujących informacji: 
1. Administratorem Danych Osobowych przekazanych w dokumentach rekrutacyjnych jest VIGO System S.A, zwany dalej Administratorem. 
2. Siedziba Administratora Danych Osobowych mieści się w Ożarowie Mazowieckim (05 - 850) przy ulicy Poznańskiej 129/133. 
3. Można skontaktować się z Administratorem przez kontakt ado@vigo.com.pl 
4. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie do celów związanych z rekrutacją na dane stanowisko oraz do podjęcia niezbędnych działań dla celów procesu rekrutacyjnego. 
5. Dane będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacyjnego i zostaną usunięte najpóźniej w ciągu 6 miesięcy po jego zakończeniu.  
6. Administrator nie zamierza przekazywać danych innym odbiorcom ani do państwa trzeciego, ani do organizacji międzynarodowych. 
7. Osoba aplikująca ma prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, uzupełnienia, przenoszenia i usunięcia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych. 
8. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, osobie aplikującej przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 
9. W oparciu o posiadane dane osobowe, Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania. 
(niezamieszczenie powyższej klauzuli oraz niepotwierdzenie zapoznania się z powyższym oświadczeniem uniemożliwi udział w procesie rekrutacyjnym. 
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Osoby zainteresowane prosimy i przesyłanie dokumentów aplikacyjnych na adres: 
rekrutacja@vigo.com.pl 
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