
Zapraszamy na staż w zespole User Experience w Laboratorium EE 

Jeśli: 

 posiadasz doświadczenie i kompetencje pozwalające Ci na tworzenie konceptów 
produktów lub wiesz jak to się robi i chciałbyś w końcu spróbować; 

 potrafisz szkicować i tworzyć prezentacje produktów; 

 studiujesz wzornictwo przemysłowe lub powiązany kierunek związany z tworzeniem 
produktów lub wizualizacją konceptów; 

 interesujesz się  zagadnieniami z zakresu User Experience, projektowania; 

  masz motywację do zdobywania nowych umiejętności i chęć nauki; 

 potrafisz  wyciągać wnioski z badań i obserwacji oraz przekuwać je w propozycje rozwiązań. 

Proponujemy: 
 jako pierwsze Twoje zlecenie: możliwość wsparcia nas w stworzeniu koncepcji 

produktowych dla jednej z największych polskich palarni kawy; 

 zatrudnienie na pół etatu (minimum 1 dzień w biurze, reszta dni zdalnie); 

 płatny miesięczny okres próbny z możliwością zatrudnienia na stałe; 

 zdobycie doświadczenia w zakresie tworzenia produktów B2B i B2C; 

 zapoznanie się z cyklem tworzenia oprogramowania; 

 uzyskanie kompetencji projektowania produktów cyfrowych i analogowych 

 partnerskie podejście do Ciebie i Twoich pomysłów; 

 pracę w interdyscyplinarnych zespołach z niezwykłymi osobami; 

 pracę w metodykach zwinnych (przede wszystkim Scrum); 

 dużą niezależność we wdrażaniu swoich pomysłów; 

 fajną lokalizację biura - Aleja 3 Maja 2 (tuż przy Moście Poniatowskiego); 

Jeśli chcesz dołączyć do naszego zespołu wyślij swoje CV i prześlij nam próbkę swoich szkiców / 
konceptów produktu na:  
dolacz@laboratorium.ee 
 

 
Pamiętaj dopisać do swojego CV: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla 
potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o 
ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)). Jednocześnie wyrażam zgodę na 
przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.” 
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