
 

Kancelaria patentowa AOMB Polska specjalizuje się w ochronie wiedzy i 
kreatywności, doradzając klientom w sprawach wynalazków, znaków 
towarowych, designu i licencji. Powstaliśmy w 2009 roku, należymy do AIPEX 
- Europejskiego aliansu niezależnych kancelarii patentowych. Wierzymy, że 
wiedza i doświadczenie naszego zespołu są niezbędne do pomyślnej realizacji 
celów klientów. Cały czas dynamicznie się rozwijamy, obecnie poszukujemy 
do naszego zespołu w Warszawie i Krakowie stażystów. Odwiedź nas i 
dowiedz się więcej: https://aomb.pl 

 

Stażysta (staż wakacyjny) 

Miejsce stażu: Warszawa/Kraków 

 

Jeśli…. 

• Jesteś studentem co najmniej trzeciego roku elektroniki, telekomunikacji, automatyki i robotyki, 
mechatroniki, mechaniki i budowy maszyn, inżynierii materiałowej lub kierunków pokrewnych. 

• Posługujesz się językiem angielskim na poziomie B2/C1. 

• Jesteś dostępny w okresie wakacyjnym 1-2 miesiące, co najmniej 30 godzin w tygodniu. 

• Masz otwarty umysł, jesteś dociekliwy, interesujesz się nauką i technologią. 

• Potrafisz sprawnie komunikować się pisemnie i werbalnie. 

• Dbasz o jakość pracy i rezultaty końcowe. 

• Potrafisz organizować swoje zadania i dotrzymywać terminów. 

• Jesteś nastawiony na współpracę i chętnie uczysz się od innych. 

• Chcesz sprawdzić, czy praca w kancelarii patentowej jest dla Ciebie. 

…zobacz, jakie wyzwania czekają na Ciebie w naszej firmie: 

• Prowadzenie badań zdolności patentowej (nowość, poziom wynalazczy). 

• Przygotowywanie zgłoszeń wynalazków i wzorów użytkowych. 

• Weryfikacja tłumaczeń dokumentów patentowych. 

• Redagowanie pism do urzędów patentowych (UPRP, EPO). 

• Analiza dokumentacji technicznej oraz przygotowywanie opinii i ekspertyz. 

Jeśli Cię to zainteresowało, koniecznie sprawdź co zyskasz dołączając do naszego zespołu: 

• Możliwość poznania zawodu rzecznika patentowego (niszowy, przyszłościowy zawód, który 
obecnie wykonuje ok. 1000 osób w kraju). 

• Nową wiedzę w zakresie wynalazków i innowacji. 

• Ciekawe zadania realizowane przy wsparciu opiekuna stażu i doświadczonych rzeczników 
patentowych. 

• Umowę zlecenia i wynagrodzenie za odbycie stażu. 

• Możliwość zrealizowania obowiązkowych praktyk. 

• Nowoczesne narzędzia pracy i dostęp do profesjonalnych baz patentowych. 

• Przyjazną atmosferę pracy - lubimy się, wspieramy i komunikujemy wprost, a trzon naszego zespołu 
tworzą „umysły ścisłe”. 

• Biuro w dogodnej lokalizacji (Warszawa- przy rondzie Daszyńskiego, Kraków- Zabłocie). 

Zainteresowany? -  wyślij do nas swoją aplikację! 

Termin aplikacji: 

Na Twoje zgłoszenie czekamy do 23 maja! Swoje CV prześlij na adres: rekrutacja@aomb.pl 

W swoich dokumentach aplikacyjnych prosimy o zamieszczenie następującej klauzuli: 

https://aomb.pl/
mailto:rekrutacja@aomb.pl


„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez AOMB Polska Sp. z o.o., ul. Emilii Plater 53, 

00-113 Warszawa, zawartych w złożonej przeze mnie aplikacji, wykraczających poza katalog danych, których może 

ode mnie żądać ww. Spółka na podstawie obowiązujących przepisów Kodeksu pracy i innych właściwych ustaw, w 

celu przeprowadzenia niniejszego postępowania rekrutacyjnego.” 

Jeżeli jesteś zainteresowany/a udziałem w przyszłych rekrutacjach, prosimy o załączenie do swoich dokumentów 

aplikacyjnych oświadczenia: 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez AOMB Polska Sp. z o.o. moich danych osobowych na potrzeby dalszych 

rekrutacji.” 

 

 

 

     

 

 

 


