
  



  

Kompetencje 

 Projektowanie, budowa i wdrażanie systemów informatycznych oraz teleinformatycznych 

 Projektowanie, budowa i instalacja urządzeń elektronicznych oraz automatyki przemysłowej 

 Integracja rozwiązań automatyki, informatyki i telekomunikacji służących realizacji dużych 

systemów IT 

 Usługi serwisowe sprzętu telekomunikacyjnego, informatycznego i elektronicznego  

oraz oprogramowania na terenie całego kraju w trybie 24 / 7 / 365 

 Pozyskiwanie i realizacja projektów unijnych oraz ich audyty finansowe 

 Kompleksowa realizacja systemów wspomagania bezpieczeństwa publicznego 



  

15 oddziałów w Polsce 



  

Nasi Klienci 

 Administracja rządowa i samorządowa 

 Bankowość, finanse, ubezpieczenia  

 Budownictwo  

 Edukacja i nauka  

 Operatorzy telekomunikacyjni  

 Przemysł ciężki, zbrojeniowy, wydobywczy 

 Rolnictwo 

 Sektor paliwowo-energetyczny  

 Służba zdrowia  

 Transport, handel i usługi  

 Wojsko i Policja 

 Ratownictwo medyczne 



  

Nasi Partnerzy 



  

Bezpieczeństwo informacji 

WASKO S.A. posiada: 

 Biuro Ochrony Informacji Niejawnych 

 Kancelarię Tajną 

 Koncesję w zakresie usług ochrony mienia I zabezpieczenia technicznego 

 Certyfikat ISO 9001 

 Certyfikat AQAP 2110 

 Świadectwo Bezpieczeństwa Przemysłowego Pierwszego Stopnia z klauzulą tajne 

 Dwie trzecie załogi posiada poświadczenia dostępu do informacji niejawnych 



  

Projekty badawczo-rozwojowe – WaMAX 

 Jedyny Polski produkt pracujący w technologii 

WiMAX całkowicie zaprojektowany i wyprodukowany 

w kraju 

 Rozwiązanie oparte na standardzie IEEE 802.16d 

 Obsługa pasm: 3410-3600 MHz lub 3600-3800 MHz 

 Przepustowość do 25 Mbps przy paśmie 7MHz 

 Możliwość działania w warunkach NLOS             

(Non-line-of-sight) 

 Metoda duplexu: TDD i H-FDD 



  

Projekty badawczo-rozwojowe – Szyfrator Narodowy 

 

 Bezpieczny transfer danych 

 Bezpieczeństwo systemu kryptograficznego 

 Możliwość instalacji w istniejącej infrastrukturze teleinformatycznej 

 Odporność na ataki poboru mocy 

 Odporność na ataki fizyczne 

 Odporność na ataki wykorzystujące analizę promieniowania elektromagnetycznego 

 



  

 

KOBAT Kolektor – System kolekcji 

 Automatyczne pobieranie danych 

 Zapewnienie nadzoru i kontroli                                 

nad całym procesem 

 Unifikacja rekordów 

 Różnorodne formaty dystrybucyjne 

 Narzędzia raportujące i analityczne 

 Przetwarzanie: do 10 milinów rekordów na godzinę 

 Dystrybucja: do 60 milionów rekordów na godzinę 

 

Liczniki inteligentne 

Centrale telefoniczne 
Centralna baza danych 



  

 

PERSON – System personalizacji dokumentów 

 Produkcja dokumentów różnego typu: 

 Paszporty 

 Dowody osobiste 

 Karty Polaka 

 Legitymacje policyjne 

 Graficzna i elektroniczna personalizacja dokumentów 

 Wykorzystanie najnowszych technik biometrycznych 

     
Transmisja danych do 
systemu centralnego 

Produkcja i personalizacja 
dokumentów 

Kontrola jakości i 
dystrybucja dokumentów 

Rejestracja i 
weryfikacja danych 

Pobranie danych osobowych 
i biometrycznych 



  

 

System obsługujący numer 112 



  

 

SWD – System Wspomagania Dowodzenia 



  

 

OLIMP – system stadionowej kontroli wejść 

 System do obsługi wszelkiego rodzaju imprez 

masowych 

 Optymalizacja procesu sprzedaży biletów wstępu 

 Skanowanie dowodów osobistych oraz praw jazdy 

 Automatyczne odczytywanie danych z dokumentów 

(imię, nazwisko oraz PESEL) 

 Egzekwowanie sądowych oraz klubowych zakazów 

wejść na stadiony 



  

 

PL2011.eu – Portal Prezydencji 

 Dynamiczne łączenie treści różnych typów 

(galerie zdjęciowe, nagrania audio, materiały 

wideo, artykuły) 

 Moderowane Wideokonferencje 

obsługiwane przez przeglądarkę internetową  

 Transmisje OnLine i archiwalne z konferencji 

prasowych zintegrowane ze strumieniami 

wideo TVP 

 Bardzo wysoki poziom dostępności (maks. 3 

minuty niedostępności w skali roku) 



  

WASKO to szansa 

PRAKTYKANT / 
STAŻYSTA 

MŁODSZY 
SPECJALISTA 

KIEROWNIK DZIAŁU 

KIEROWNIK ZESPOŁU 

SPECJALISTA 

DYREKTOR 

STARSZY 
SPECJALISTA 

EKSPERT 

KOORDYNATOR 
PROJEKTU 

KIEROWNIK 
PROJEKTU 



  

Co oferujemy 

 zatrudnienie w stabilnej i rozwijającej się firmie 

 satysfakcjonujące wynagrodzenie adekwatne do kompetencji 

 możliwość realizacji ciekawych projektów informatycznych 

 podnoszenie poziomu wiedzy i kompetencji zawodowych 

 możliwość dofinansowania studiów i kursów językowych 

 dofinansowanie biletów na wydarzenia kulturalne i sportowe 

 możliwość dofinansowania zajęć sportowych 

 ciekawą ofertę szkoleń zawodowych (technicznych i interpersonalnych)  

 dodatkową opiekę medyczną 

 ubezpieczenie na życie 

 atrakcyjne narzędzia pracy 

 przyjazną atmosferę pracy 

 w przypadku studentów dodatkowo: 

 elastyczny czas pracy  

 możliwość pisania pracy magisterskiej 

 możliwość zdobycia cennego doświadczenia 

 



  

PRAKTYKA 
STUDENCKA 

PRAKTYKA 
DYPLOMOWA 

PRACA 
NA ETAT 

Praktyki i staże 



  

OGŁOSZENIE 
REKRUTACYJNE 

WERYFIKACJA 
KANDYDATÓW 

ZŁOŻENIE 
PROPOZYCJI 

PRACY 

Proces rekrutacji 



  

Jak zacząć? 

1. Przyślij nam swoje CV i list motywacyjny. 

2. Przyjdź na rozmowę kwalifikacyjną 

3. Daj nam czas na podjęcie decyzji 

4. Rozpocznij praktykę 

 

Co będzie dalej? 

1. Przyślij nam swoje CV i list motywacyjny. 

2. Przyjdź na rozmowę kwalifikacyjną 

3. Daj nam czas na podjęcie decyzji 

4. Rozpocznij praktykę 

 



  

Zapraszamy na stoisko 

WASKO S.A. 


