
 

 

 

  

SPECJALISTA DS. ANALIZ RYNKU 

Osoby zainteresowane prosimy o 
przesyłanie dokumentów aplikacyjnych 
za pośrednictwem strony internetowej:

https://vigo.com.pl/o-nas/kariera/oferty/

 Dlaczego warto kandydować do Vigo? 
 
 Każdą aplikację traktujemy jak wyraz najwyższego zaufania  

i traktujemy z należną uwagą. Najszybciej jak to możliwe, informujemy 
WSZYSTKICH kandydatów o postępach procesu kwalifikacji. 

 Wybranej osobie oferujemy stabilne zatrudnienie, rozbudowany pakiet 
benefitów pracowniczych oraz szerokie możliwości szkoleń  
i rozwoju zawodowego.  

 Zapewniamy rozbudowany program wdrożenia do pracy i dbamy,  
by każdy nowy Pracownik już od pierwszego dnia zatrudnienia czuł się 
członkiem naszego Zespołu. 

 

 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. 
 Jeśli chcesz do nas dołączyć, to aktualnie poszukujemy osoby na stanowisko: 

Jakie zadania Ci powierzymy? 
 

 Na bieżąco monitorujesz i analizujesz zmiany zachodzące w branży fotonicznej, półprzewodników, 
optoelektroniki 

 Określasz trendy rynkowe/benchmark 
 Monitorujesz działania konkurencji 
 Analizujesz dane prezentowane w dostępnych raportach rynkowych, wyciągasz wnioski i 

rekomendujesz rozwiązania 
 Szukasz potencjalnych klientów 
 Współpracujesz z Działem Sprzedaży oraz Działem Wsparcia Technicznego 

 
 
 

Jakich kwalifikacji wymagamy? 
 

 Minimum 2- letnie doświadczenie na stanowisku związanym z analizą rynku 
 Znajomość rynku fotoniki, półprzewodników i/lub optoelektroniki będzie dodatkowym atutem  
 Umiejętność przełożenia wyników oraz danych na raporty, tabele i wykresy (atrakcyjne wizualnie, 

logiczne i przyjazne dla odbiorców biznesowych) 
 Umiejętność wyszukiwania informacji 
 Wykształcenie wyższe (techniczne – preferowane optoelektronika, fotonika) 



 

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie dokumentów aplikacyjnych  
za pośrednictwem strony internetowej:  

https://vigo.com.pl/o-nas/kariera/oferty/ 
 

 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. 
 Jeśli chcesz do nas dołączyć, to aktualnie poszukujemy osoby na stanowisko: 

 Znajomość języka angielskiego na poziomie B2/C1 
 Dobra znajomość MS Office  
 Bardzo dobra organizacja pracy, samodzielność w rozwiązywaniu problemów, systematyczność 
 Zdolności interpersonalne, umiejętność efektywnej komunikacji 

 
 
 
 


