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Firma OBERON 3D L.Pietrzak i Wspólnicy Sp.j. jest dostawcą szerokiego spektrum maszyn, 
urządzeń i narzędzi pomiarowych, oprogramowania pomiarowego, statystycznego oraz „reverse 
engineering". Produkty z naszej oferty znajdują zastosowanie m.in.  w działach kontroli jakości, 

laboratoriach pomiarowych, na produkcji, w biurach projektowych oraz dydaktyce. 
 
 

Aktualnie poszukujemy osób na stanowisko: 
 
 

Praktykant w Dziale Wsparcia Technicznego 
 
 
Opis stanowiska: 
- obsługa maszyn pomiarowych (maszyny CMM, maszyny multisensoryczne, ramiona pomiarowe, 
skanery 3D, trakery optyczne),  
- serwis maszyn pomiarowych  
- prowadzenie wdrożeń, instalacji, szkoleń produktowych dla użytkowników maszyn 
- prowadzenie prezentacji technicznych dla potencjalnych klientów 
- doradztwo techniczne z zakresu współrzędnościowej techniki pomiarowej 
- tłumaczenia dokumentacji technicznej 
 
Wymagania: 
- wykształcenie wyższe techniczne oraz studenci po 3 roku studiów 
- znajomość zagadnień z zakresu metrologii i współrzędnościowej techniki pomiarowej 
- podstawowa wiedza z zagadnień mechaniki, elektroniki, elektrotechniki 
- znajomość MS Office 
- dobra znajomość języka angielskiego 
- umiejętność czytania rysunku technicznego 
- bardzo dobra organizacja pracy 
- samodzielność, umiejętność podejmowania decyzji 
- umiejętności interpersonalne, komunikatywność, umiejętność budowania relacji 
- umiejętność pracy w zespole 
- czynne prawo jazdy kat. B 
- dyspozycyjność 
- gotowość do częstych wyjazdów służbowych  
 
Oferujemy: 
- miesięczne praktyki z możliwością zakwalifikowania się na płatny staż. 
- doświadczenie w dynamicznie rozwijającej się firmie 
- dostęp do maszyn wykorzystujących najnowsze technologie pomiaru i skaningu 3D 
- szkolenia produktowe 
- zdobycie wiedzy i doświadczenia z zakresu współrzędnościowej techniki pomiarowej 
 
 
Osoby zainteresowanie odbycia praktyk prosimy o kontakt. 
e-mail: jacek.wojciechowski@oberon3d.pl  
tel.: +48 608 408 238   
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