
OGŁOSZENIE O NABORZE NA STAŻ 
NaviGate Sp. z o.o. (grupa SmallGIS) – firma ekspercka z branży geoinformatycznej, autoryzowany 
dystrybutor marki DJI Enterprise i Trimble oraz dostawca innowacyjnych technologii pomiarowych dla GIS  
i geodezji na rynek Polski poszukuje do biura w Krakowie osoby na dwumiesięczny staż (z możliwością 
późniejszego zatrudnienia) na stanowisko: 

Stażysta ds. bezzałogowych statków powietrznych UAV (dronów) 

Zakres zadań: 
• wsparcie bieżących działań handlowych Działu Bezzałogowych Statków Powietrznych; 
• konfiguracja techniczna sprzętu; 
• testy bezzałogowych statków powietrznych, sensorów i oprogramowania fotogrametrycznego; 
• redagowanie dokumentacji technicznej i materiałów marketingowych. 
 
Wymagania: 
• wykształcenie wyższe – inżynier lub magister (lub student ostatniego roku) - związane z jedną z dziedzin:  
GIS, Fotogrametria, Geodezja, Leśnictwo, Inżynieria lub Ochrona Środowiska;  
• zainteresowanie bezzałogowymi statkami powietrznymi i możliwością ich zastosowania w różnych dziedzinach; 
• zainteresowanie nowoczesnymi technologiami pomiarowymi stosowanymi w geodezji i/lub GIS; 
• sprawne redagowanie tekstu w języku polskim 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: 
• świadectwo kwalifikacji UAVO VLOS (ale jeśli nie masz to będzie okazja, żeby zrobić); 
• znajomość oprogramowania: Agisof Photoscan i/lub Pix4D;  
• znajomość oprogramowania ESRI ArcGIS i/lub QGIS; 
• doświadczenie w prowadzeniu bloga; 
• publikacje popularno-naukowe.  
 
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 – z nami nie będziesz się nudził, a na dodatek dużo się nauczysz; 
• możliwości nauki od specjalistów z branży;  
• szkolenia zawodowe (techniczne i handlowe); 
• podstawowe narzędzia pracy; 
• pracę w młodym zespole oraz przyjaznej atmosferze. 
 
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: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych przy realizacji 
procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.97 o Ochronie Danych Osobowych (DZ.U. nr 133, poz. 883) 
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