PCO S.A. jest spółką należącą do Polskiej Grupy Zbrojeniowej, a także centrum
badawczo-produkcyjnym, w którym wszystkie powstające i sprzedawane wyroby są
efektem prac własnego zaplecza badawczo-rozwojowego.
Podstawową
działalnością
PCO
S.A.
jest
produkcja
i sprzedaż
wyrobów
optoelektronicznych, przyrządów obserwacyjnych i celowniczych z zastosowaniem
techniki laserowej, telewizyjnej, noktowizyjnej i termowizyjnej dla potrzeb wojska.

W ramach Programu Student zapraszamy do wzięcia udziału w stażu
pod nazwą:
technolog – stażysta
Czas programu: 3 miesiące
Rozpoczęcie: 2018 r. – termin do ustalenia

Oferta kierowana jest do:
 Studentów ostatniego roku studiów inżynierskich o specjalności
Mechatronika, Inżynieria Fotoniczna, Fizyka Techniczna,
Inżynieria Optyczna,
 Studentów i absolwentów studiów magisterskich o specjalności
Mechatronika, Inżynieria Fotoniczna, Fizyka Techniczna,
Inżynieria Optyczna,
Opis programu:
Student podczas realizacji trzymiesięcznego programu stażowego
zapozna się z metodologią opracowywania technologii produkcji
elementów optycznych oraz procesami produkcji i wykorzystywania
elementów optycznych.
Zadania:
 opracowanie i analiza dokumentacji technologicznej,
 dobór właściwego procesu w zależności od wielkości
planowanej do wykonania partii elementów,
 analiza metod wytwarzania dla powierzchni sferycznych
asferycznych i dyfrakcyjnych,
 wdrożenia i nadzór nad wykonaniem opracowanych rozwiązań
technologicznych,

Oferujemy:







pracę w dynamicznym zespole renomowanej firmy
optoelektronicznej,
samodzielność na stanowisku pracy,
szerokie możliwości rozwoju zawodowego,
przyjazną atmosferę w pracy,
3 miesięczny płatny program stażowy,
możliwość dalszej współpracy i zatrudnienia na umowę o
pracę.

Forma kontaktu:
Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie Wniosku o przyjęcie na
staż do dnia 30.04.2018r. na adres: rekrutacja@pcosa.com.pl z
dopiskiem STAŻ bądź składanie w siedzibie firmy PCO S.A. ul. Jana
Nowaka Jeziorańskiego 28, 03-982 Warszawa.
Wnioski o przyjęcie na praktykę absolwencką - staż dostępne są do pobrania
na stronie www.pcosa.com.pl w zakładce Kariera – Program Student.

Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.
Nadesłanych ofert nie zwracamy. W dokumentach prosimy o
umieszczenie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich
danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu
rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych
Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).”

