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OFERTA STAŻU 3 MIESIĘCZNEGO KRAJOWEGO 

 

Nazwa firmy i miejsce odbywania stażu: 

 Instytut Odlewnictwa 
 

Nazwa stanowiska: 

 Pracownia TBS (skaningowa mikroskopia  elektronowa) 
 

Wymagania dotyczące osoby aplikującej na staż: 

 Znajomość podstaw  metaloznawstwa oraz badań mikroskopowych 

 Znajomość  zasad preparatyki  -( badania metalograficzne)  

 Przygotowanie do korzystania z oprogramowania specjalistycznego na bazie  systemu 
Windows 

 Umiejętność obróbki obrazów cyfrowych 
 

Zakres obowiązków: 

 Przygotowanie próbek do obserwacji mikroskopowych 

 Opracowanie wyników  mikroanalizy rentgenowskiej  z wykorzystaniem programu TEAM 

 Przygotowanie danych wstępnych do raportów z badań metalograficznych  
 

Termin odbywania stażu (czas odbywania stażu min. 3 miesiące): 

listopad 2017 r. – luty 2018 r.;  

listopad 2018 r. – luty 2019 r  
 
 

Uwagi (np. liczba stanowisk): 

 1 
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OFERTA STAŻU 3 MIESIĘCZNEGO KRAJOWEGO 

 

Nazwa firmy i miejsce odbywania stażu: 

 Instytut Odlewnictwa – Centrum Badań Wysokotemperaturowych 

Nazwa stanowiska: 

 stażysta 

Wymagania dotyczące osoby aplikującej na staż: 

 Znajomość  j. angielskiego (stopień  podstawowy) 

 Umiejętność pracy w zespole 

 Biegła obsługa komputera  

 Zdolności manualne 

 Solidność, punktualność 

Zakres obowiązków: 

 Przygotowanie próbek do badań strukturalnych takich jak SEM, OM (w tym wykonywanie 
zgładów metalograficznych) 

 obsługa skaningowego mikroskopu elektronowego HITACHI TM3000 

 opracowanie wyników w pakiecie MS OFFICE 

 tworzenie raportów oraz prezentacji  

Termin odbywania stażu (czas odbywania stażu min. 3 miesiące): 

 06-09.2017 

 06-09.2018 

 06-09.2019 

Uwagi (np. liczba stanowisk): 

 3 (maksymalnie 3 osoby w danym roku kalendarzowym) 
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OFERTA STAŻU 3 MIESIĘCZNEGO KRAJOWEGO 

 

Nazwa firmy i miejsce odbywania stażu: 

 Instytut Odlewnictwa  - Zespół Laboratoriów Badawczych  
Laboratorium Badań Nieniszczących 
 

Nazwa stanowiska: 

 stażysta 
 

Wymagania dotyczące osoby aplikującej na staż: 

 znajomość programów graficznych do rekonstrukcji 3D 

 znajomość programu MatLab 
 

Zakres obowiązków: 

 obróbka graficzna wyników badania tomografii komputerowej 
 

Termin odbywania stażu (czas odbywania stażu min. 3 miesiące): 

 09-12.2017 

 03-06.2018 

 09-12.2018 
 

Uwagi (np. liczba stanowisk): 

 1 
 

 


