
POSLEDNÍ PRÁZDNINY 2021

Letošním absolventům technických oborů

nabízíme placenou praxi ve 
výrobě. 

Jestli maturuješ nebo končí
š učňák, 

zkus to v létě u ná
s v TE!

Zaujala tě nabídka a chceš vědět ještě víc? 
Rovnou kontaktuj koordinátora prázdninových praxí 
Víta Heinze: vit.heinz@te.com, +420 725 999 726.

Končíš školu a čekají tě 

poslední prázdniny? 

Chceš si vyzkoušet

různé pozice 

a rozhodnout se 

až později, co tě

bude bavit nejvíc?

Láká tě vydělat 

si peníze a ještě 

k tomu získat

certifikát o praxi?

Školní praxe ti

nevyšla kvůli

pandemii? 



POSLEDNÍ PRÁZDNINY 2021

MECHATRONIKA

  Co od nás můžeš čekat:
praxi v délce 2-8 týdnů;
za vykonanou práci dostaneš
adekvátní odměnu;
kolečko pracovních pozic 
ti ušijeme "na míru" podle
tvého oboru i preferencí;
seznámíš se s pozicemi
Nástrojař, Seřizovač, ale také
Seřizovač Junior a Operátor;
získáš představu o fungování
nadnárodní firmy 
a možnostech profesního růstu;

dozvíš se spoustu
teoretických i praktických
informací;
na blízku ti vždy bude 

na konci obdržíš certifikát 
o absolvování praxe;
při spokojenosti obou 
stran můžeš pokračovat
jako zaměstnanec 
a využívat firemní benefity.

       zkušenější kolega;

TE Connectivity, K AMP 1293, 664 34 Kuřim
Kompletní informace najdeš na pracekurim.cz.

TECHNOLOGIE

Dopředu si rozmysli, se kterou profesí 

nebo oddělením se chceš seznámit.

NÁSTROJÁRNA 
LISOVNY KOVŮ

(STAMPING)

GALVANOVNA

POSLÁNÍ ODDĚLENÍODDĚLENÍ

Pokovení pásoviny pro výrobu
kontaktů do konektorů 

(Au, Ag, Ni, Sn)

Opravy postupových střižných
nástrojů, jejich seřizovaní, 

čištění a broušení

Poloautomatické linky 
na elektrochemické pokovení 

(něco jako galvanické CNC)

Bruska na plocho, vrtačka, měřící
zařízení - profilprojektor, hloubkoměr,
mikrometr, kalibry, speciální měření

Čištění a opravy moldingových 
forem, montáž a demontáž 

forem v lisech

Ultrazvuk, laser, měřící zařízení, 
bruska, ruční nářadí

Výroba kontaktů 
pro automobilové korektory

Průmyslové kamery a lasery, 
vision systémy a čidla

Montáž prvků automobilové 
kabeláže a konektorů

Seřizování, opravy a údržba linek na
výrobu konektorů, nastavování
kamerových systémů a robotů

Výroba konektorů pro hybridy 
a elektromobily na automatických 

a poloautomatických linkách, 
silová kabeláž do bateriových 

systémů, nabíjecí zásuvky

Roboty, nové linky, odporové 
svařování, kompaktování 
kabelů, semiautomatické 

procesy, krimpování.

Seřizování a přestavby postupových
postupových střižných nástrojů 

a periférií lisů

Montáž a demontáž postupových
střižných nástrojů, nastavování 

periferií lisu - odvíječka a navíječka
pásoviny, údržba lisů

NÁSTROJÁRNA 
LISOVNY PLASTŮ

(MOLDING)

LISOVNA KOVŮ
(STAMPING)

SEMI-AUTOMATIC A,
SEMI-AUTOMATIC B 

MECHATRONIKA

LISOVNA KOVŮ
(STAMPING)


