
 
OGŁOSZENIE O NABORZE NA STAŻ 
NaviGate Sp. z o.o. – firma ekspercka z branży bezzałogowych statków powietrznych  
i geoinformatyki, autoryzowany dystrybutor marek DJI Enterprise oraz Spectra, dostawca 
innowacyjnych technologii pomiarowych dla geodezji i GIS na rynek Polski oraz ośrodek szkolenia 
operatorów UAVO (VLOS, BVLOS, INS) – poszukuje osoby na stanowisko: 

Stażysta ds. bezzałogowych statków powietrznych UAV (dronów) 
 
Zakres głównych zadań: 
- wsparcie bieżących działań handlowych Działu Bezzałogowych Statków Powietrznych; 
- konfiguracja techniczna sprzętu (BSP i sensory marki DJI Enterprise); 
- testy bezzałogowych statków powietrznych, sensorów i oprogramowania z serii Enterprise; 
- redagowanie dokumentacji technicznej i materiałów marketingowych. 
 
Wymagania: 
- wykształcenie wyższe (lub student 5 roku) z jednej z dziedzin: Automatyka, Robotyka, 
Lotnictwo, Bezzałogowe Statki Powietrzne, GIS, Geodezja, Teledetekcja, Fotogrametria;  
- zainteresowanie bezzałogowymi statkami powietrznymi i możliwością ich zastosowania  
w różnych branżach; 
- świadectwo kwalifikacji UAVO min. VLOS; 
- znajomość oprogramowania  – Pix4D lub/i Agisoft; 
- umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów technicznych; 
- sprawne redagowanie tekstu i formułowanie wniosków;  
- dobra znajomość języka angielskiego; 
- komunikatywność, umiejętność pracy w zespole; 
- dokładność i systematyczność; 
- motywacja do ciągłego uczenia się i poszerzania kompetencji; 
- prawo jazdy kat. B. 
 
Mile widziane: 
- zainteresowania w ramach hobby w zakresie majsterkowania i projektowania własnych 
dronów; 
- publikacje popularne lub naukowe; prowadzenie bloga.  
 
Oferujemy: 
- dwumiesięczny, płatny staż z możliwością późniejszego zatrudnienia na pełen etat; 
- dostępu do najnowszych technologii z zakresu bezzałogowych statków powietrznych, 
sensorów, oprogramowania do obróbki danych i sprzętu pomiarowego; 
- różnorodność zadań i projektów związanych z BSP; 
- możliwości nauki od specjalistów z branży;  
- szkolenia zawodowe (techniczne i handlowe); 
- pracę w młodym zespole oraz przyjaznej atmosferze i nowoczesnym biurze.  



Miejsce odbywania stażu: Kraków, siedziba NaviGate Sp. z o.o. 
Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu wyłącznie z wybranymi kandydatami. 
 
List motywacyjny oraz CV wraz z podaną nazwą stanowiska, którego dotyczy aplikacja 
prosimy kierować na adres: rekrutacja@navigate.pl  
 
 
Prosimy o dopisanie klauzuli:  
 
Działając świadomie i dobrowolnie, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę NaviGate Sp. z o.o.  
z siedzibą w Krakowie przy ul. Wadowickiej 8a, w celu niezbędnym do realizacji aktualnej i przyszłych rekrutacji, zgodnie z art.6 
ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016).  

Klauzula informacyjna: 
 
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119  
z 04.05.2016) informuję, iż: 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest NaviGate Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie,  ul. Wadowicka 8a, 30-415 
Kraków, 

2) Kontakt z Administratorem Danych osobowych: Navigate sp. z o. o., adres email: rekrutacja@navigate.pl. 
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit.  

a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 
1974 r. 

4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres tej i przyszłych rekrutacji.  
5) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia  

lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo 
do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.  

6) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 
7) Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne. 

 
 
 

mailto:rekrutacja@navigate.pl
mailto:rekrutacja@navigate.pl

