
Warszawa, 15.01.2021 r.

MSP InnTech Sp. z o.o. jest firmą innowacyjną ukierunkowaną na projekty w dziedzinie lotnictwa,
ze szczególnym uwzględnieniem platform bezpilotowych. Od założenia w 2001 roku MSP uczestniczyła w wielu 
projektach badawczo – rozwojowych krajowych i międzynarodowych jako lider, partner lub podwykonawca dla 
uczelni, instytutów badawczych oraz firm. Firma dysponuje wysoko wykwalifikowaną kadrą oraz nowoczesną 

infrastrukturą do projektowania wytwarzania i integracji systemów bezpilotowych.

Obecnie poszukujemy do naszego zakładu produkcyjnego pracownika na stanowisko: 

Inżynier konstrukcji lotniczych
Miejsce pracy: Warszawa

1. Obowiązki na stanowisku
 Badania, projektowanie i integracja prototypów badawczych oraz testy laboratoryjne 

platform bezzałogowych,
 Utrzymywanie  zdatności  do  lotu  oraz  prowadzenie  prób  w  locie  systemów 

bezzałogowych.
2. Wymagania

 Ukończone studia inżynierskie na kierunku lotniczym np. Wydział MEiL Politechniki 
Warszawskiej,

 Znajomość specyfiki systemów platform bezzałogowych,
 Umiejętność prowadzenia badań i testowania pokładowych systemów awionicznych,
 Doświadczenie  w  projektowaniu  przy  użyciu  oprogramowania  NX  (CAD  3D)  - 

minimum 1000 godzin doświadczenia,
 Doświadczenie w integracji  (mechanicznej i elektrycznej) platform bezzałogowych - 

minimum 3 lata doświadczenia,
 Biegła obsługa drukarek 3D,
 Umiejętność  profesjonalnego  lutowania  układów  elektronicznych  (wiązki,  złącza, 

płytki PCB),
 Wytwarzanie drugorzędowych struktur kompozytowych,
 Znajomość  języka  angielskiego  pozwalająca  na  czytanie  dokumentacji  oraz  jej 

tworzenie,
 Umiejętność pracy w zespole,
 Prawo jazdy kategorii B.

3. Dodatkowymi atutami dla nas będą
 Ukończone studia magisterskie na kierunku lotniczym np. Wydział MEiL Politechniki 

Warszawskiej



 Znajomość systemu operacyjnego Linux,
 Podstawy programowania w języku C++, Python,
 Znajomość obsługi symulatorów statków powietrznych,
 Doświadczenie  w  projektowaniu  i  wytwarzaniu  prototypów  układów  oraz  wiązek 

elektrycznych.
4. Oferujemy

 Pracę w innowacyjnych projektach z dziedziny UAV – liczne ciekawe wyzwania,
 Atrakcyjne wynagrodzenie,
 Elastyczny czas pracy,
 Miłą atmosferę w zespole,
 Pracę w siedzibie dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych.

5. Złożenie oferty
Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie do 31.01.2021 r. CV na adres info@uav.com.pl.
Prosimy o zawarcie w CV klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie 
pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez 
MSP Inntech Sp. z o.o.

Uprzejmie informujemy, iż zastrzegamy sobie prawo kontaktu jedynie z wybranymi osobami.
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