
Program stazu 

1. Jednostka oferuj^ca staz 

Surveily Sp.z o.o. 

2. Miejsce realizacji stazu 

Wroclaw, al, gen. Jozefa Hallera 3 

3. Nazwa stanowiska stazysty/stazystki 

Software Engineer (Al & ML) - stanowisko stazowe 

4. Proponowany termin realizacji stazu 

Douzgodnienia. 

5. Zakres zadan stazysty/stazystki 

Zadania: 
Budowa i implementacja rozwi^zaii chmurowych 1 on-premise 
Wspo+praca przy budowaniu aplikacji opartych o Al 
Rozwoj procesow przetwarzania obrazu wczasie rzeczywistym 
Ci^gta optymalizacja i ulepszanie istniej^cego kodu 
Stosowanie wlasnych rozwi^zah w wybranych projektach pilotazowych 
Bliska praca ze Sztuczn^ Inteligencj^ i Wizj^ Maszynow^, a takze mozliwosc rozwoju w tym 
kierunku. 

6. Wymagania wobec stazystow/stazystek 
Kierunek 
studiow Informatyka stosowana i systemy pomiarowe 

Znajomosc 
j^zykow 
obcych 

.^Angielski 

Oczekiwane 
kompetencje • Znajomosc jednego z j^zykow programowania (C/C++/C#/Java). 

• Znajomosc zagadnieh z zakresu 
Multithreading/Performance/Optimization/Memory Management/Design 
Patterns/Data Structures. 

• Znajomosc OpenCV/TensorFlow/CUDA/KubeFlow/PyTorch/TRTIS). 
• Bieg+osc w zakresie matematyki. 
• Demonstracja dzia+aj^cego kodu najlepiej na Github/Bitbucket. 
• Znajomosc ogolnych zagadnieh Data Science 
• Dobrej organizacji pracy, dbatosci o szczegoty oraz umiej^tnosci ustalania 

priorytetow. 
• Dynamiki w dzialaniu, nastawienia na dokonywanie zmian i usprawnieh. 
• Umiej^tnosci pracy pod presjg czasu. 

s Fundusze 
Europejskie 
Wjedza Edukacja Rozwoj 

Unid Europejska 
Europejski Fundusz Spoieany 

Projekt ,,Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Wrodawskiego 2018-2022" 
wspoffinansowany ze srodkow Unil Europejskiej z Europejsklego Funduszu Spolecznego 



Surveily Sp. z o.o. to dynamicznie rozwijaj^cy si^ Startup z obszaru Smart Factories, 
ktory tworzy rozwi^zania sluz^ce do automatyzacji nadzoru zasad bezpieczehstwa i 
higieny pracy. Nasze oprogramowanie integruje si^ z istniej^cymi systemami 
monitoringu, aby analizowac obraz na zywo przy pomocy sztucznej inteligencji i wizji 
maszynowej. Dzia+amy na rynku od ponad 2 lat i wdrazamy nasze wielokrotnie 
nagradzane rozwi^zania u klientow z listy Fortune 500. W naszych dziatanlach 
wspiera nas ambitny zespol oraz kapital inwestycyjny. 

7. Dodatkowe informacje 

8, Podpis opiekuna stazu 

9. Podpis osoby upowaznionej do reprezentowania Jednostki przyimujacej na staz 

Europejskie Unia Europejska 
WIedza Edukacja Rozwoj i Europejski Fundusz Spoieany 

Projekt^Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Wrodawskiego 2018-2022" 
wspolfinansowany ze srodkow Unii Europejskiej z Europejsklego Funduszu Spoiecznego 


