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Tworzymy dedykowane rozwiązania IT dla klientów z całego świata. Naszą domeną są ambitne i 
ciekawe projekty, w których wykorzystujemy najnowsze narzędzia oraz technologie informatyczne. 
Ponadto intensywnie rozwijamy Dział Badawczy, zajmujący się tematami uczenia głębokiego (Deep
Learning), sztucznej inteligencji (AI) i rozszerzonej rzeczywistości (AR) oraz opracowaniem 
rozwiązań dla ich naukowego i komercyjnego zastosowania.

OFEROWANE STANOWISKO

Zapraszamy Cię do wzięcia udziału w bezpłatnych letnich praktykach w NeuroSYS. Praktyki 
potrwają 2 miesiące (lipiec-sierpień). Wymiar godzin jest do indywidualnego ustalenia. Będziesz 
mógł/mogła dołączyć do jednego z dwóch zespołów: 

Zespół 1 
Zajmie się detekcją mikroorganizmów z wykorzystaniem metod uczenia głębokiego: 

 zbada wpływ technik różnego rodzaju zniekształcania obrazów na możliwość wykrycia 
kolonii mikroorganizmów na zdjęciach szalek Petriego;

 zaprojektuje algorytmy odporne na zaszumienie danych wejściowych;
 będzie pracował z językiem Python, bibliotekami do obróbki obrazów oraz uczenia 

głębokiego; wersjonował kod przy wykorzystywaniu git.

https://neurosys.com/
mailto:rekrutacja@neurosys.com


Zespół 2 
Zajmie się zapoznaniem się i porównaniem urządzeń (np. Intel Movidius, Coral Accelerator 
Module, NVIDIA Jetson) oraz narzędzi (np. OpenVINO, Coral), pod kątem wykorzystania ich 
do przetwarzaniu obrazów:

 będzie pracował nad zrozumieniem, wdrożeniem oraz optymalizacją algorytmów do 
uczenia maszynowego;

 przeprowadzi analizę porównawczą różnych platform do przetwarzania brzegowego 
(ang. edge computing), przy wykorzystaniu algorytmów przetwarzania obrazu i uczenia 
głębokiego.

WYMAGANIA

 znajomość języka Python;
 sprawne czytanie artykułów naukowych oraz dokumentacji technicznej w języku 

angielskim;
 duża samodzielność, podejście problem-solving, łatwość w wyszukiwaniu informacji oraz 

chęć do poszerzania wiedzy;
 umiejętność pracy w grupie;
 mile widziana wstępna znajomość bibliotek do obróbki obrazów (np. OpenCV) i/lub 

uczenia głębokiego (np. PyTorch);
 mile widziane doświadczenie niekomercyjne (lub komercyjne).

OFERUJEMY

     dostęp do zaawansowanych technologicznie narzędzi i rozwiązań IT;
     pracę w małych zespołach pod okiem mentora;
     wsparcie merytoryczne, techniczne i organizacyjne;
     możliwość zdobycia doświadczenia i zatrudnienia po praktykach;
     elastyczne godziny spotkań i luźną atmosferę;
     ciekawe zadania i brak nudy!

SPOSÓB KONTAKTOWANIA SIĘ Z FIRMĄ/INSTYTUCJĄ

Kontakt: rekrutacja@neurosys.com 
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