
Prosimy o zawarcie w dokumentach aplikacyjnych klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb 
niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97r. o ochronie danych osobowych Dz. U Nr 133 poz 883)”. 

 

 

Oferta praktyk studenckich 
 

Opis firmy: 
Advanced Graphene Products to producent i dostawca wysokiej jakości grafenu HSMG® (ang. High Strength 

Metallurgical Graphene). To firma dedykowana ludziom, którzy realizują ambitne, innowacyjne projekty badawcze, 

spełniając tym samym swoje osobiste aspiracje.  

Zapraszamy studentów, którzy chcą tworzyć i rozwijać kulturę innowacyjności w Polsce. 

 

Zakres praktyk: 
• Realizacja wyznaczonych procesów laboratoryjnych (istotna dokładność i zdolności manualne) z zakresu: 

o procesów elektrochemicznych i przygotowania podłoży do wzrostu grafenu; 

o transferu grafenu na standardowe podłoża; 

o prac badawczych mających na celu opracowanie nowych metod transferu grafenu; 

o weryfikacji i analizy jakościowej grafenu oraz procesów laboratoryjnych. 

• Prowadzenie dokumentacji dotyczącej przeprowadzanych procesów i pomiarów. 

• Utrzymywanie właściwego stanu technicznego powierzonej aparatury badawczej. 

• Współpraca z innymi działami firmy w zakresie wykonywanych prac. 

 

Wymagania: 
• Wykształcenie techniczne kierunkowe (chemia, fizyka, nanotechnologia, inżynieria materiałowa i pokrewne). 

• Znajomość podstawowych zasad pracy w laboratorium chemicznym (obsługa sprzętu, wykonywanie 

podstawowych analiz fizyko-chemicznych, zasady czystości laboratoryjnej i BHP). 

• Zdolności manualne 

• Umiejętność analitycznego myślenia i wyciągania wniosków. 

• Znajomości języka angielskiego w stopniu umożliwiającym zapoznanie się ze specjalistycznymi artykułami 

naukowymi oraz wybranymi publikacjami. 

• Dokładność w wykonywaniu powierzonych zadań; dbałość o jakość i bezpieczeństwo pracy. 

 

Kandydatom oferujemy: 
• Możliwość rozwoju w zakresie nanotechnologii. 

• Niezbędne szkolenia z zakresu prac laboratoryjnych umożliwiające zapoznanie się z technologiami 

przetwarzania grafenu. 

• Możliwość zainicjowania własnych prac badawczych mentorowanych przez specjalistów z AGP. 

• Możliwość kontynuacji prac badawczych w ramach prac dyplomowych (po ustaleniu szczegółów z macierzystą 

uczelnią). 

Oferta przeznaczona jest dla studentów studiów I, II oraz III stopnia. 

 

Po więcej informacji oraz w celu złożenia aplikacji (CV + list motywacyjny) prosimy o kontakt 

pod adres praca@agp-corp.com. Prosimy o wpisanie stanowiska w temacie wiadomości. 
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