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Firma ProGea SKY sp. z o.o. oferuje pracę na stanowiskach: 

 

ETAT 1. Specjalisty ds. Systemów Bezzałogowych Statków Powietrznych (SBSP). 

 

Obowiązki związane ze stanowiskiem: 

• kontakt z partnerami firmy (dostawcami rozwiązań);  

• współtworzenie i realizacja planów sprzedaży SBSP, skanerów laserowych, kamer do 

zdjęć ukośnych i specjalistycznego oprogramowania a także związanych z nimi usług; 

• odpowiedzialność za kreowanie wizerunku firmy;  

• przygotowywanie materiałów reklamowych i promocyjnych na stronie www oraz w 

mediach społecznościowych; 

• tłumaczenia technicznych tekstów (np. instrukcji)  z języka angielskiego i 

redagowanie dokumentów w języku polskim; 

• reprezentowanie firmy na targach, wystawach, prezentacjach i demonstracjach sprzętu 

i usług dla klientów;  

• przygotowanie i realizacja projektów badawczo-wdrożeniowych i naukowych; 

• ofertowanie klientów; 

• organizacja i prowadzenie szkoleń z zakresu obsługi oferowanych produktów oraz 

usług (np. w zakresie precyzyjnego rolnictwa); 

• komunikacja z urzędami np.. ULC, PAŻP 

 

Wymagania dla kandydatów na stanowisko Specjalista SBSP (ETAT 1): 

• doświadczenie zawodowe w sprzedaży bezpośredniej; 

• znajomość obsługi oprogramowania: 

o fotogrametrycznego, w tym Agisoft Metashape Professional 

o do przetwarzania chmur punktów LiDAR (np. Terrasolid); 

• podstawowego z zakresu tworzenia grafiki dla celów marketingowych (np. 

Photoshop); 

• świetna komunikatywność; 

• nienagannie opanowana ortografia i gramatyka; 

• dobra znajomość j. angielskiego na poziomie zaawansowanym (w mowie i w piśmie) 

do kontaktów bezpośrednich z partnerami firmy; 

• motywacja do ciągłego zdobywania wiedzy i poszerzania swoich kompetencji;  

• prawo jazdy kat. B 

• samodzielność i dobra organizacja pracy. 

 

 

ETAT 2.  Pilota i serwisanta Bezzałogowych Statków Powietrznych (SBSP). 

 

Obowiązki związane ze stanowiskiem: 

• realizacja demonstracyjnych misji SBSP oraz nalotów związanych ze świadczeniem 

specjalistycznych usług; 

• przetwarzanie zdjęć fotogrametrycznych (wysokorozdzielcze ortofotomapy RGB, 

obrazy wielospektralne, zobrazowania termalne, modelowanie 3D – zdjęcia ukośne) 

oraz chmur punktów ULS LiDAR; 
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• świadczenie podstawowego wsparcia technicznego klientów w zakresie obsługi i 

drobnych napraw sprzętu;  

• obsługa techniczna firmowej floty SBSP; 

• tłumaczenia techniczne z języka angielskiego i współredagowanie instrukcji; 

• prowadzenie szkoleń z zakresu wykonywania misji fotogrametrycznych i post-

processingu danych (zdjęć oraz chmur punktów ULS). 

 

Wymagania dla kandydatów na stanowisko Pilot i serwisant (ETAT 2): 

• wykształcenie wyższe geodezyjne lub techniczne; 

• uprawnienia do realizacji lotów w scenariuszach: NSTS-05, NSTS-06, NSTS-07; 

• doświadczenie praktyczne w pilotowaniu wielowirnikowców (MR) oraz płatowców 

(A) -  MTOM<25 kg (preferowane płatowce); 

• motywację do ciągłego zdobywania wiedzy i poszerzania swoich kompetencji;  

• prawo jazdy kat. B 

• samodzielność i dobra organizacja pracy; 

• znajomość jęz. angielskiego na poziomie co najmniej średnim niezbędna do 

komunikacji z partnerami firmy. 

 

 

Firma ProGea SKY oferuje kandydatom: 

• umowę o pracę na pełen etat po 3 mies. okresie próbnym; 

• stałe atrakcyjne wynagrodzenie + premie; 

• dostęp do najnowszych światowych technologii dynamicznie rozwijającej się branży 

VTOL, ULS czy kamer ukośnych i usług (np. precision agriculture);  

• pracę pełną wyzwań dającą możliwość rozwoju zawodowego i kontaktów 

międzynarodowych;  

• samodzielne stanowisko;  

• możliwość uczestnictwa w konferencjach i targach branżowych krajowych i 

zagranicznych; 

• udział w zagranicznych szkoleniach produktowych; 

• ubezpieczenia OC, pakiety socjalne oraz pokrycie kosztów wymaganych prawem 

certyfikatów czy uprawnień;  

• wsparcie finansowe (np. współfinansowanie dodatkowych kursów czy studiów 

podyplomowych). 

 

 

Kontakt: 

 

Prosimy o nadsyłanie CV oraz listu motywacyjnego na adres: office@progeasky.pl do dnia 

28.05.2021 
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