
 

 

 

  

TECHNIK PROCESSINGU 
 

Odpowiedzialny za produkcję półprzewodnikowych struktur detekcyjnych 
 
 

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? 
 

● Processing półprzewodnikowych struktur detekcyjnych 
● Kontrola jakości, kwalifikacja wytwarzanych struktur detekcyjnych w oparciu o karty 

kwalifikacji 
● Realizacja zleceń zgodna z harmonogramem produkcji  
● Rozliczanie zadań w systemie MES 
● Uzupełnianie dokumentacji produkcji 
● Czynny udział w tworzeniu instrukcji produkcyjnych 
● Wsparcie w rozwiązywaniu bieżących problemów produkcyjnych 

 
 

 
 

Jakich kwalifikacji wymagamy? 
 
 

● Wykształcenie średnie (mile widziane średnie techniczne) 
● Znajomość obsługi urządzeń typu: mikroskop, multimetr, mile widziana znajomość 

obsługu profilometru 
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● Mile widziana praktyczna znajomość procesów fotolitografii, trawienia, odmywania i 

pomiarów półprzewodnikowych struktur detekcyjnych 
● Mile widziane doświadczenie w pracy w pomieszczeniach o podwyższonej klasie 

czystości (CleanRoom) 
● Znajomość MS Office  
● Znajomość języka angielskiego na poziomie B1  
● Samodzielność w działaniu 
● Dokładność i sumienność 
● Zdolności manualne 
● Komunikatywność i umiejętność pracy w zespole 
● Motywacja do zdobywania wiedzy i poszerzania umiejętności 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 


