Práce pro absolventy 2021
Zdravíme tě, studente / studentko!
Připravili jsme pro tebe výběr nejzajímavějších pracovních příležitostí. v TE Connectivity. Možná jsi o nás už slyšel(la) od známých
nebo příbuzných. Je čas získat osobní zkušenost a udělat si vlastní názor na práci v nadnárodní automotive společnosti. Neboj se,
víme, že tento školní rok jsi kvůli Covid-19 moc praxí neabsolvoval. Pomůžeme to uspět v prvním zaměstnání.

Nástrojař pro Stamping (výroba kontaktů pro konektory)
Co u nás budeš dělat:
•
•
•

Příprava lisovacích nástrojů do výroby (broušení střižných částí, přestavby nástrojů)
Opravy dílců nástroje na základě zkušeností z výroby
Práce s výkresovou dokumentací, měření a zápis naměřených hodnot do výrobní
dokumentace.

Naše požadavky:
•
•
•

SOŠ / SOU technického směru
Manuální zručnost, pečlivost, zodpovědnost
Vše tě postupně naučíme, pokud se učit chceš

Co ti za dobře odvedenou práci nabízíme:
•

Nástupní mzdu až 36 000 Kč (včetně všech příplatků v maximální výši)
Viktor Š., Nástrojař
V TE ho nejvíc baví analýza příčin
poruchy nástroje. Pochvaluje si skvělý
kolektiv lidí, kteří naučí a pomohou.

Seřizovač linek na pokovení kontaktů (Plating)
Poloautomatická galvanická linka je takovým elektrochemickým CNC zařízením.
Nepředstavuj si primitivní namáčení materiálu do kádě s elektrolytem. U nás jde o
chirurgicky přesné nanášení Ni, Sn, Ag, Au na kontakty do konektorů pro všechny typy
automobilů.
Co u nás budeš po škole dělat?
•
•

Postupně se naučíš nastavovat a kontrolovat galvanickou linku a měřit vrstvy pokovení v
tisícinách milimetru (mikroskop, rentgen...).
Věnovat se ti bude trenér, zkušený buddy, mistr i seřizovač.

V čem je tato práce zajímavá pro absolventa?
•
•
•

Vše tě naučíme bez ohledu na studijní obor, nepotřebuješ žádnou praxi, jen chuť učit se
Staneš se postupně znalcem na mechanické, elektrické i chemické nastavování linky
Můžeš se vypracovat na inspektora kvality, mistra, technika chemické laboratoře či
seřizovače

Co od tebe očekáváme?
•
•
•
•
•

Zájem o techniku a fungování strojů
Manuální zručnost – nastavování linky vyžaduje šikovné ruce
Osobní odpovědnost při práci
Pečlivost a cit pro detail – abys rozpoznal i drobné odchylky od požadované kvality a
linku včas zastavil a seřídil
Čistý trestní rejstřík – u nás budeš pracovat s drahými kovy

Co ti za dobře odvedenou práci nabízíme:
•

Nástupní mzdu až 36 000 Kč (včetně všech příplatků v maximální výši)

Libor K., Seřizovač Junior
Jeho cílem je naučit se seřizovat všech 10
galvanických linek. Na směny si zvykl, má
teď více volného času, než když chodil
jen od pondělí do pátku.
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Seřizovač (například pro oddělení Semi-Automatic nebo Mechatronika)
Co budeš u nás dělat:
•
•
•
•

Seřizovat výrobní zařízení pro nové zakázky
Provádět plánovanou údržbu a opravy zařízení
Udržovat dokumentaci stroje
Obsluhovat poloautomatické linky

Naše požadavky:
•
•
•
•
•

SOU / SOŠ technického směru
Šikovné ruce – imbusák bude tvůj největší kamarád
Technické myšlení – někdy to dá práci najít příčinu poruchy
Zodpovědný přístup – naše konektory máš možná i ve svém autě
Ochotu učit se

Co ti za dobře odvedenou práci nabízíme:
•

Nástupní mzdu až 36 000 Kč (včetně všech příplatků v maximální výši)

Martin P., Seřizovač
Do TE nastoupil hned po škole. Již 9 let
seřizuje a opravuje poloautomatické
linky, roboty a průmyslové kamery. Baví
jej řešit složité technické problémy.

Zaměstnanecké benefity obecně
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

5 týdnů dovolené (17 směn u 12 hodinových směn)
13.plat (polovina vyplacená v dubnu a polovina v říjnu)
Příspěvek na dopravu dle vzdálenosti bydliště (300 Kč – 2 500 Kč)
Odměna za odpracované roky (každých 5 let = 5 000 Kč)
Dovolená navíc za odpracované roky
Každoroční navyšování mzdy dle hodnocení vašeho pracovního
chování a pracovních výsledků
Příspěvek na penzijní připojištění po odpracování jednoho roku
Slevy na služby a nákupy (MultiSport karta, zaměstnanecké volání
s Vodafone, sleva na vozy Škoda, výhody u Raiffeisenbank, výhodné
vstupy do Wellness Kuřim)
Příplatek za přesčasy 40% (místo zákonných 25%)
55% příspěvek zaměstnavatele na teplou obědy a večeře
Náborový příspěvek podle aktuální nabídky (aktuálně 30 000 Kč za nástup)

Jak se přihlásit do výběrového řízení?

Napiš Vítu Heinzovi, provede tě a podpoří tě. Chápeme, že to bude tvoje první práce, tak si pomoc zasloužíš.
Vít Heinz - MOBIL +420 725 999 726 EMAIL vit.heinz@te.com

Aktuální přehled všech volných pozic v TE Connectivity najdeš na kariérních stránkách zde.
Tvoje TE Connectivity

