
Konkurs stażowy "Rozwój Kadr Sektora Kosmicznego"

PODMIOT Miejscowość Obszar działania Wymagania od kandydata Opis stanowiska pracy

BitByBit Sp. z o.o. Poznań Informatyka - tworzenie aplikacji webowych i mobilnych 

• Studia na kierunku informatycznym lub pokrewnym;
• Minimum 2 letnie doświadczenie w projektach informatycznych na stanowisku 
analityk systemów/ tester automatyczny lub programista;
• Bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie;
• Dobra znajomość języków programowania: Java OSGi, lub JavaScript (React);
• Umiejętność tworzenia dokumentacji technicznej;
• Bardzo dobre umiejętności analityczne i interpersonalne;
• Samodzielność i sumienność w codziennych działaniach;
• Chęć uczenia się nowych rzeczy.

Poszukujemy specjalistów z zakresu programowania lub testowania do projektów 
związanych z rozwojem infrastruktury komponentowej (European Ground Systems 
Common Core) służącej do  monitorowania i kontroli misji kosmicznych. 

Creotech Instruments S.A.
Piaseczno k. 
Warszawy

Systemy mikrosatelitarne; systemy wspierające komputery 
kwantowe; produkcja elektroniki dla systemów kosmicznych; 
systemy zarządzania UAV.

Studia na kierunkach związanych z elektroniką, informatyką bądź mechaniką.
Znajomośc języka angielskiego w stopniu umożliwiającym czytanie i 
przygotowanie dokumentacji technicznej.

Poszukujemy specjalistów do projektu HyperSat, związanych z projektowaniem elektroniki, 
mechaniki bądź oprogramowania dla misji satelitarnej, która planowana jest na rok 2023. 
Poszukujemy również osób związanych z produkacją elektroniki, zachowaniem jakości oraz 
nadzorem nad zagadnieniami organizacyjnymi związanymi z projektami kosmicznymi.

InPhoTech Sp. z o.o.
Ołtarzew k. 
Warszawy

Firma badawczo – rozwojowa wdrażająca innowacyjne 
rozwiązania technologii światłowodowej do różnych 
sektorów przemysłu m.in.: przemysł ciężki, przemysł 
kosmiczny, telekomunikacja, medycyna.

• Ukończone studia pierwszego stopnia lub ostatnie lata studiów (kierunki 
preferowane: fizyka, fotonika, optoelektronika, elektronika);
• Płynna znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie;
• Wysoki poziom zaangażowania w realizowane zadania;
• Umiejętność pracy w zespole;
• Mile widziana podstawowa znajomość zagadnień z dziedziny fotoniki,
 a w szczególności technologii światłowodowej.

• Uczestniczenie w tworzeniu unikalnych i innowacyjnych rozwiązań dla przemysłu 
kosmicznego i nie tylko;
• Elastyczny czas pracy;
• Staż w dynamicznie rozwijającej się firmie tworzącej nowy polski sektor zaawansowanych 
technologii;
• Wyjątkowo przyjazna atmosfera pracy;
• Rozwój personalny.

ITTI Sp. z o.o. Poznań

Głównym obszarem działalności firmy jest rozwój 
innowacyjnych aplikacji i dedykowanego oprogramowania, 
w tym rozwiązań do wsparcia obsługi magazynowej, 
procesów produkcyjnych oraz wykorzystywanych w 
obserwacji przestrzeni kosmicznej i w misjach kosmicznych. 
ITTI od wielu lat jest zaangażowane w prace badawczo-
rozwojowe nad nowymi technologiami realizowane na 
zlecenie m.in. Komisji Europejskiej, Europejskiej Agencji 
Obrony a także narodowego Centrum Badan i Rozwoju.

• Ukończone studia na kierunku astronomia lub informatyka;
• Mile widziana wiedza z zakresu SSA;
• Mile widziane wcześniejsze doświadczenie przy realizacji;   
   projektów informatycznych;
• Otwartość na poszukiwanie nowych rozwiązań;
• Samodzielność w realizowaniu powierzonych zadań;
• Umiejętność pracy zespołowej;
• Dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie; 
   zwłaszcza w zakresie rozumienia i pisania dokumentacji 
   technicznej.

• Udział w tworzeniu, projektowaniu i rozwijaniu innowacyjnych systemów informatycznych 
(TRL 3-6);
• Udział w projektach doradczych i badawczo-rozwojowych realizowanych głównie dla 
Europejskiej Agencji Kosmicznej;
• Weryfikacja poprawności działania oprogramowania;
• Przygotowywanie opisów przypadków testowych;
• Współdziałanie i praca w grupie;
• Przygotowywanie dokumentacji projektowej.

KOMES Sp. z o.o. Wrocław

Działalność usługowo – techniczna dla wielu branż 
przemysłu, również kosmicznej. Specjalizujemy się w 
rozwiązywaniu problemów inżynierskich. Główne obszary 
działalności to:
• analizy CAE (FEA + CFD),
• pomiary drgań, pomiary naprężeń,
• monitoring konstrukcji i urządzeń inżynierskich,
• ekspertyzy techniczne + ekspertyzy poawaryjne,
• wsparcie inżynierskie Klientów,
• dystrybutor specjalistycznego oprogramowania.

• Wykształcenie wyższe techniczne (Mechanika i Budowa Maszyn) – min. dyplom 
inżyniera;
• Wiedza z zakresu: wytrzymałości materiałów, mechaniki, materiałoznawstwa i 
spawalnictwa;
• Znajomość programów wykorzystujących MES (np. Robot Structural, Midas 
NFX, Siemens NX, Femap NX, MSC Nastran i ANSYS);
• Dobra znajomość min. jednego z komercyjnych pakietów CAD3D, np. 
SolidWorks, SpaceClaim;
• Umiejętność czytania i przygotowywania rysunku technicznego;
• Komunikatywna znajomość j. angielskiego w piśmie i mowie;
• Umiejętność efektywnej współpracy w zespole.

Stażysta w dziale obliczeniowym będzie m.in.: 
• brał czynny udział w realizowanych projektach obliczeniowych konstrukcji i urządzeń
• pracował z dokumentacją techniczną w zakresie modeli 3D oraz rysunków 2D
• brał udział w przygotowywaniu modeli geometrycznych oraz numerycznych konstrukcji
• zdobywał umiejętności realizowania samodzielnych obliczeń wytrzymałościowych
• brał udział w prezentacjach i spotkaniach z Klientami
• miał możliwość udziału w terenowych projektach pomiarowych 
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KP Labs Sp. z o. o. Gliwice

KP Labs Sp. z o.o. jest spółką zajmującą się rozwojem 
zaawansowanych technologii dla sektora kosmicznego. 
Firma należy do sektora NewSpace, co oznacza, że poza 
instytucjami rządowymi swoją ofertę kieruje również do 
prywatnych przedsiębiorców i klientów komercyjnych. 
Głównymi obszarami działalności firmy są szerokie 
zastosowania uczenia maszynowego, rozwój technologii 
obrazowania hiperspektralnego oraz tworzenie elektroniki 
na potrzeby rynku kosmicznego. Firma współpracuje m.in. z 
Europejską Agencją Kosmiczną. KP Labs należy do 
Eurospace – The Space Group in ASD, Luxembourg-
Poland Chamber of Commerce oraz Związku Pracodawców 
Sektora Kosmicznego.
Ostatnie 4 lata działalności firmy skupiały się głównie na 
badaniach R&D, które miały na celu wypracowanie know-
how przedsiębiorstwa. Odbywało się to głównie dzięki 
realizacji projektu Intuition-1, czyli tworzenia własnego 
satelity do zobrazowań ziemskich. Od dwóch lata KP Labs 
sukcesywnie zabiega o projekty z ramienia Europejskiej 
Agencji Kosmicznej, których ilość oraz wartość rośnie.
Naszym celem jest ciągły rozwój i nieustanne poszerzanie 
horyzontów przez innowacyjne podejście do rozwiązań 
związanych z przestrzenią kosmiczną.

OFERTA nr 1: Specjalista ds. Elektroniki
• wykształcenie wyższe techniczne o kierunku elektronika lub mechatronika
• doświadczenie w projektowaniu obwodów drukowanych z wykorzystaniem 
oprogramowania Altium Designer, CircuitStudio lub CircuitMaker
• umiejętność obsługi przyrządów laboratoryjnych, tj. zasilacz, oscyloskop, 
multimetr, generator
• znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym, pozwalającym na 
techniczne dyskusje oraz rozumienie i tworzenie dokumentacji technicznej
• znajomość co najmniej jednego środowiska do symulacji typu SPICE
• znajomość systemu kontroli wersji Git
• nastawienie na rozwiazywanie problemów
• wysoko rozwiniętych umiejętności pracy w zespole
Mile widziane:
• doświadczenie w projektowaniu analogowych układów elektronicznych
• wykonane projekty oparte o układy FPGA lub SoC z wykorzystaniem 
oprogramowania : Vivado lub Libero
• podstawy obsługi oprogramowania Autodesk Inventor lub odpowiednika
• znajomość podstawowych zagadnień związanych z kompatybilnością 
elektromagnetyczną
• automatyzacja pomiarów laboratoryjnych z wykorzystaniem Pythona (pyVISA)
• znajomość zagadnień związanych z oddziaływaniem promieniowania 
kosmicznego na działanie urządzeń satelitarnych na niskiej orbicie okołoziemskiej 
(np. SEE, TID)
• znajomość Jira, lub innych narzędzi do zarządzania projektami

/obowiązuje zasada jeden stażysta na przedsiębiorstwo. KP Labs wybierze 
stażystę na potrzeby oferty nr 1 albo nr 2/

OFERTA nr 1: Specjalista ds. Elektroniki
• symulacje, analizy, projektowanie obwodów drukowanych oraz tworzenie dokumentacji 
produkcyjnej wysokowydajnych jednostek obliczeniowych opartych o układy SoC na 
potrzeby misji satelitarnych
• uproszczone analizy radiacyjne, przygotowanie i przeprowadzenie testów radiacyjnych 
oraz zaprojektowanie zabezpieczeń sprzętowych przed efektami związanymi z 
promieniowaniem kosmicznym
• opracowanie urządzeń implementujących metodę weryfikacji funkcjonalnej, tj. EGSE
• opracowanie warstwy fizycznej szybkich interfejsów do przesyłania danych pomiędzy 
podsystemami na potrzeby misji satelitarnych
• udział w akceptacyjnych testach środowiskowych podsystemów na potrzeby misji 
satelitarnych
• współpraca z zespołem przy użyciu wewnętrznych metodyk i narzędzi prowadzenia 
projektów

KP Labs Sp. z o. o. Gliwice jw.

OFERTA nr 2: Specjalista ds. Uczenia Maszynowego / Inżynier Danych
• wykształcenie wyższego technicznego (informatyka lub pokrewne)
• bardzo dobra znajomości Pythona
• minimum trzy lata doświadczenia zawodowego, w tym doświadczenie w 
przetwarzaniu obrazów przy użyciu różnych architektur sieci konwolucyjnych
• bardzo dobra znajomość zagadnień związanych ze sztuczną 
inteligencją/uczeniem maszynowym
• dobrej znajomości zagadnień związanych z uczeniem głębokim
• mile widziana umiejętność implementacji algorytmów na podstawie artykułów 
naukowych
• kreatywności
• umiejętność pracy w zespole

/obowiązuje zasada jeden stażysta na przedsiębiorstwo. KP Labs wybierze 
stażystę na potrzeby oferty nr 1 albo nr 2/

OFERTA nr 2: Specjalista ds. Uczenia Maszynowego / Inżynier Danych
• przygotowanie środowiska testowego do uczenia sieci
• przygotowanie danych do testów algorytmów przetwarzania obrazów
• aktywny udział oraz nadzór nad przebiegiem badań eksperymentalnych
• bieżąca współpraca z różnymi środowiskami, w tym ze środowiskiem naukowym
• opracowywanie dokumentacji i raportów w języku angielskim

N7 Space Sp. z o.o. Warszawa Inżynieria programowania
Kierunek studiów zapewniający wiedzę dotyczącą inżynierii oprogramowania 
(preferowana informatyka). Znajomość języków C, C++, Python. Mile widziane 
doświadczenie w pracy z systemami wbudowanymi.

Osoba zatrudniona na tym stanowisko będzie uczestniczyć w realizacji oprogramowania w 
projektach Europejskiej Agencji Kosmicznej.

PIAP Space Sp. z o.o. Warszawa Sektor kosmiczny; projektowanie i produkcja mechanizmów;
Kierunek mechanika, mechatronika; ukończone studia magisterskie; znajomość 
języka angielskiego na poziomie B2/C1

Wsparcie techniczne przy projektach robotycznych i mechanicznych (MGSE). 
Projektowanie, praca nad dokumentacją techniczną. Badania wstępne w danej specjalizacji 
(mechanika, mechatronika, elektronika).
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QWED Sp. z o.o. Warszawa

QWED is a high-tech SME of 15+ R&D engineers, 
successfully competing on the international markets with 
corporations of 10 000+, in the areas of computer 
multiphysics simulations and material measurements at 
GHz frequencies. QWED flagship products are:
- QuickWave electromagnetic simulation software, with 
supporting modules for thermal phenomena, operated 
through different Graphical User Interfaces, from the 
industrial standard Autodesk Inventor Software to FreeCAD-
based QW-Modeller,
- microwave dielectric resonators including SPDRs 
defined by the European Standard: IEC 61189-2-721:2015.
QuickWave software has been used in space research 
since 1997 (by e.g. NASA-related laboratories of NRAO and 
JPL; in e.g. ALMA project). It matches and often 
outperforms the simulation packages by ANSYS, CST, and 
COMSOL.
QWED resonators are advocated by KEYSIGHT as a 
valued extension to its Vector Network Analysers but also 
used in conjunction with VNAs of other brands.

We seek a passionate early stage researcher willing to join in our ambitious 
developments in the areas of modelling-based material measurements and / or 
multiphysics computer simulations who demonstrates:
- at least a B.Sc., Eng. or equivalent degree, preferred but non-exclusively in 
computational physics; electrical-electronic-mechanical-chemical engineering; 
applied physics-mathematics- physical chemistry,
- good knowledge of written & spoken English (proficiency will be an asset),
- programming experience (C++, Python, MATLAB, other),
- reporting and presentation skills,
- team work experience (leadership experience will be an asset),
- scientific curiosity and/or engineering conscientiousness.

Stanowisko pracy: Inżynier nowych technik symulacyjnych i pomiarowych.

The work will concern space technologies and applications in related industry sectors 
(defense, automotive, energy& batteries). The specific technical tasks will be selected from 
the two groups below, according to the candidate’s profile and interests. No preference will 
be given to either task or either group of tasks, and a mixture of tasks from the two groups 
is also possible, provided that at least four tasks are agreed:

1. Characterisation of semiconductors (organic and inorganic) and energy materials:
- measurements of material samples in QWED test fixtures,
- development of data and image processing for enhanced material characterisation, 
- modelling-based design and calibration of new test-fixtures,
- automation of measurements (2D scanning, environmental testing), 
- documentation and standardisation of material measurements.

2. Applications and development of QuickWave simulation software:
- optimising antennas and electronic components (RF, GHz, THz) for satellites and ground 
sector,
- development of FDTD equations for additively-manufactured (3D-printed) materials,
- development of FDTD equations for electrochemical processes in energy storage 
components, 
 - documentation and standardisation of computer simulations.

On top of the technical tasks, the candidate will prepare scientific publications and actively 
participate to technical meetings. The results of the 6 months apprenticeship should include 
at least one White Paper and one submission to an international conference (e.g. IEEE, 
ESA, ACerS, EMMC).

Scanway Sp. z o.o. Wrocław

Firma działa w dwóch obszarach: przemysłowych systemów 
wizyjnych do kontroli jakości oraz w branży kosmicznej, 
gdzie zajmuje się na ten moment projektowaniem 
optycznych urządzeń obrazujących do nano- i 
mikrosatelitów.

• Ukończony kierunek studiów związany z elektroniką i programowaniem 
embedded;
• Znajomość oprogramowania do projektowania układów elektronicznych – mile 
widziana znajomość Altium;
• Mile widziane doświadczenie w tworzeniu oprogramowania systemów 
embedded;
• Mile widziana podstawowa znajomość zagadnień związanych z FPGA;
• Mile widziane doświadczenie zawodowe lub akademickie w obszarze 
merytorycznym związanym ze stażem/kierunkiem studiów;
• Biegła znajomość angielskiego.

Stażysta zaangażowany będzie w działalność firmy głównie w obszarze kosmicznym. 
Aktualnie prowadzony projekt w firmie – EagleEye – zakłada stworzenie przez Scanway 
urządzenia obrazującego do mikrosatelity. Przez urządzenie obrazujące rozumie się 
teleskop oraz kamerę z elektroniką do akwizycji danych. Stażysta pracować będzie przy 
projektowaniu wstępnych wersji układów elektronicznych do akwizycji danych, ale również 
zaangażowany będzie w tworzenie laboratoryjnych stanowisk testowych związanych z 
szeroko pojętymi systemami wizyjnymi oraz do badania układów optycznych.

Semicon Sp. z o.o. Warszawa

Handlowy: sprzedaż komponentów elektronicznych, 
optoelektronicznych, narzędzi, akcesoriów pomiarowych i 
aparaury pomiarowej, złączy, puszek do fotowoltaiki, 
specjalistycznych przewodów oraz preparatów chemicznych 
do elektroniki i przemysłu.
Produkcyjny: montaż elektroniki, produkcja modułów 
laserowych, produkcja szablonów, konwerting materiałów 
samoprzylepnych i taśm w rolach.
Badawczo-rozwojowy: projektowanie zaawansowanych 
obwodów drukowanych, realizacja projektów krajowych i 
unijnych, dobór specjalistycznych preparatów chemicznych i 
materiałów w procesach przygotowania powierzchni, 
klejenia, montażu drutowego (wire bonding) oraz innych 
zaawansowanych technologii mocowania i montażu.

Swoje działania prowadzimy w oparciu o normy ISO:
• ISO 9001:2015 
• ISO 14001:2015 
• AQAP 2110:2016 
• AS 9120 rev. B
• ISO 13485:2016

• Wykształcenie: Inżynier elektronik, mechatronik;
• Dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie;
• Zdolności manualne;
• Dokładność i sumienność;
• Umiejętność pracy w grupie;
• Bardzo dobra organizacja pracy;
• Inicjatywa i samodzielność w działaniach.

• Technologia i kontrola jakości montażu zespołów elektroniki na zgodność z najwyższymi 
standardami medycznymi i przeznaczonymi dla aplikacji krytycznych (przemysł kosmiczny, 
wojskowy);
• Wsparcie operacji produkcyjnych pod kątem procesów jakościowych;
• Udział w pracach montażowych realizowanych zleceń produkcyjnych;
• Prowadzenie dokumentacji technicznej/montażowej;
• Dbanie o najwyższą jakość i efektywność prowadzonych prac;
• Udział w projektach realizowanych w ramach działalności Spółki.
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Sieć Badawcza 
Łukasiewicz – 

Instytut Lotnictwa
Warszawa

Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie lotnictwa i 
kosmonautyki  

Wykształcenie wyższe w zakresie nauk technicznych;
Ukończone studia w zakresie mechaniki i budowy maszyn, lotnictwa i 
kosmonautyki, energetyki lub podobne;

Ponadto:
• Umiejętność pracy z oprogramowaniem CAD/CAE (NX/Unigraphix lub podobne, 
ANSYS CFD/FEM/MBD lub podobne);
• Znajomość oprogramowania MatLab/Simulink, MathCAD lub podobne;
• Umiejętność pracy w zespole;
• Umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów, kreatywność;
• Umiejętność pracy pod presją czasu;
• Bardzo dobra znajomość języka angielskiego;
• Dobra znajomość tematyki napędów lotniczych/rakietowych oraz rakiet 
cywilnych/wojskowych i ich podsystemów;
• Mile widziane doświadczenie w projektach kosmicznych.

Stażysta będzie współpracował z dynamicznym zespołem Zakładu Technologii 
Kosmicznych, realizującego szereg projektów badawczo-rozwojowych dla m.in. dla 
Europejskiej Agencji Kosmicznej, Komisji Europejskiej czy Narodowego Centrum Badań i 
Rozwoju. Staż w Instytucie Lotnictwa to szansa na poszerzenie wiedzy inżynierskiej m.in. w 
zakresie rakiet sondujących i napędów kosmicznych, zarówno na poziomie komponentów, 
jak i systemów. Stażysta będzie brał udział w projektowaniu ekologicznego napędu dla 
satelitów.

• Realizacja prac badawczo-rozwojowych w zakresie projektowania i testowania:
o komponentów i podsystemów silników rakietowych,
o technologii rakietowych,
o urządzeń mechanicznych, mechatronicznych oraz pirotechnicznych;
• Rozwój projektów od pomysłu do realizacji, w tym:
o wykonywanie obliczeń wspierających procesy projektowania,
o modelowanie i symulacja procesów fizycznych,
o praca z systemami CAD/CAE,
o dobór materiałów oraz technologii wytwarzania,
o tworzenie dokumentacji technicznej;
• Pozyskiwanie projektów zewnętrznych z zakresu technologii rakietowych.

SYDERAL Polska Sp. z 
o.o.

Gdańsk

SYDERAL Polska Sp. z o.o.  jest firmą dostarczającą 
rozwiązania z zakresu elektroniki i oprogramowania dla 
przemysłu kosmicznego. SYDERAL Polska oferuje usługi 
oraz produkty w następujących obszarach:
-kontrolery mechanizmów i instrumentów
-pamięci masowe
-technologie kwantowe

• Ukończone studia minimum inżynierskie na kierunku elektronika lub informatyka;
•  bardzo dobra znajomość języka angielskiego;
•  doświadczenie w projektowaniu układów elektronicznych bądź FPGA
lub
•  doświadczenie w tworzeniu oprogramowania wbudowanego (język C) lub 
doświadczenie w wykorzystaniu języka Python

Udział w projektach realizowanych na potrzeby przemysłu kosmicznego (w roli programisty 
bądź inżyniera elektronika):
• tworzenie oprogramowania wbudowanego i oprogramowania do testów lub projektowanie 
układów elektronicznych i/lub tworzenie kodu FPGA;
• planowanie testów i ich realizacja;
• tworzenie dokumentacji projektowej;
• udział w przeglądach projektów.

Thorium Space Sp. z o.o. Wrocław
upstream (komunikacja satelitarna, macierze antenowe 
w pasmach K/Ka oraz E)

• Wykształcenie wyższe techniczne (preferowane: Elektronika, Telekomunikacja);
• Znajomość oprogramowania do projektowania obwodów drukowanych np. 
Altium Designer, PADS itp.;
• Znajomość oprogramowania do projektowania i symulacji obwodów w.cz. (mile 
widziany Ansys HFSS);
• Umiejętność obsługi aparatury pomiarowej: analizator widma, wektorowy 
analizator sieci;
• Znajomość zagadnień związanych z modulacjami analogowymi i cyfrowymi;
• Dobra znajomość języka angielskiego oraz obsługi pakietów biurowych;
• Mile widziana znajomość zagadnień związanych z obliczeniami propagacyjnymi, 
jak budżet energetyczny łącza;
• Mile widziane doświadczenie z radiem programowalnym (ang. Software Defined 
Radio).

Młodszy inżynier radioelektronik

Wojskowe Zakłady 
Elektroniczne S.A.

Zielonka k. 
Warszawy

Przemysł zbrojeniowy, projektowanie i produkcja sprzętu 
specjalnego

Ukończony kierunek studiów: elektronika, radiotechnika, elektryka, automatyka i 
robotyka, mechatronika, informatyka lub pokrewny;
Znajomość języka angielskiego na poziomie B1/B2 

Modelowanie systemów za pomocą pakietów MATLAB/SIMULINK, projektowanie systemów 
mikroprocesorowych, projektowanie systemów zawierających usługi FPGA, opracowywanie 
procedur testowych, uruchamianie i testowanie projektowanych wyrobów, udział w 
międzynarodowych zespołach projektowych


