
 

 

 

  

Programista PYTHON 
odpowiedzialny za cyfryzację oraz automatyzacją procesów pomiarowych 

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 jako 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. 
 

Aktualnie poszukujemy kandydatów na stanowisko: 

Jakie zadania Ci powierzymy? 
Zadania stojące przed zespołem są powiązane przede wszystkim z fizyką pomiarów detektorów, a także z istniejącymi procesami 
biznesowymi.  
Jako Programista Python, skupisz się przede wszystkim na programowaniu aplikacji oraz testów automatycznych.  
Będziesz zajmować się regularną analizą potrzeb i opracowaniem rozwiązań adekwatnych do potrzeb naszej produkcji. 
Ważnym aspektem pracy programisty jest także przygotowywanie dokumentacji. 

 
Zespół programistów zorganizowany jest w oparciu o: SCRUM, Test Driven Development, SOLID Principles. 
 

Jakich kwalifikacji wymagamy? 
 2 lata doświadczenia w komercyjnym programowaniu w Python;  
 znajomość Python 3.x;  
 umiejętność korzystania z git;  
 umiejętność pisania testów jednostkowych do swojego kodu; 
 komunikatywna znajomość języka angielskiego (minimum B2). 
 

Co jeszcze może Ci się przydać? 
 wykształcenie wyższe magisterskie, 
 wiedza z zakresu fizyki/elektroniki/optyki, 
 umiejętność pisania kodu w dyscyplinie TDD, 
 doświadczenia w obsłudze urządzeń zewnętrznych, 
 doświadczenie związane z architekturą klient – serwer, 
 wiedza z zakresu rozwiązań CI/CD, 
 znajomość języka silnie typowanego, 
 znajomość Django, 
 znajomość Qt. 
 


