
Studuješ technickou školu 
a máš před sebou poslední nebo 

předposlední rok studia?

Chceš, aby tě praxe bavila 

a zároveň pro tebe byla užitečná?

Jak se přihlásit na školní praxi v TE Connectivity? 
Kontaktuj Lukáše peštu, který školní praxe 
koordinuje: lukas.pesta@te.com, +420 778 969 057

Studentům technických 
oborů nabízíme praxi 
ve výrobě na pozicích 

Nástrojař nebo Seřizovač.
 

Ať jsi z SOŠ nebo z SOU, 
zkus praxi u nás 
v TE Connectivity!
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Přemýšlíš, kam půjdeš

v příštím školním 
roce na praxi?



Praxe na pozici NÁSTROJAŘ
Lisy sice dokážou pracovat automaticky, ale zjistit, kde je chyba v nástroji a
opravit jej či vyrobit nástroj nový, bude ještě dlouho úkolem člověka - nástrojaře.
Pokud ti ocel voní a přesnost v setinách máš v krvi, zkus to na jedné z našich
nástrojáren.

Praxe na pozici SEŘIZOVAČ
Seřizovači mají svoji práci jistou. Automatizace našich provozů vyžaduje stále více 
odborníků na mechanické a SW nastavování a přestavby zařízení. Ochutnej, jak pestrá
a zajímavá může být tvoje pracovní budoucnost.

MECHANIKA

CENTRÁLNÍ 
NÁSTROJÁRNA 

(TOOL&DIE)
 

NÁSTROJÁRNA 
LISOVNY KOVŮ

(STAMPING)

NÁSTROJÁRNA 
LISOVNY PLASTŮ

(MOLDING)

GALVANOVNA

LISOVNA KOVŮ
(STAMPING)

LISOVNA KOVŮ
(STAMPING)

MECHATRONIKA

SEMI-AUTOMATIC 
A, SEMI- 
AUTOMATIC B 

Výroba náhradních dílů a opravy 
poškozených součástí forem na plasty,
tváření kovů a přípravků pro všechna 

výrobní oddělení firmy

Opravy postupových střižných
nástrojů, jejich seřizovaní, 

čištění a broušení

Čištění a opravy moldingových 
forem, montáž a demontáž 

forem v lisech

Výroba kontaktů 
pro automobilové korektory

Montáž prvků automobilové 
kabeláže a konektorů

Výroba konektorů pro hybridy 
a elektromobily na automatických 

a poloautomatických linkách, 
silová kabeláž do bateriových 

systémů, nabíjecí zásuvky

Pokovení pásoviny pro výrobu 
kontaktů do konektorů 

(Au, Ag, Ni, Sn)
 

Seřizování a přestavby postupových
postupových střižných nástrojů 

a periférií lisů

Elektroerozivní obrábění 
(drátovky, hloubičky), frézky, 

brusky, laser, 3D tisk

Ultrazvuk, laser, měřící zařízení, 
bruska, ruční nářadí

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

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

procesy, krimpování.

Poloautomatické linky 
na elektrochemické pokovení 

(něco jako galvanické CNC)

Montáž a demontáž postupových
střižných nástrojů, nastavování 

periferií lisu - odvíječka a navíječka
pásoviny, údržba lisů

 
Průmyslové kamery a lasery, 

vision systémy a čidla

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

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

Dopředu si rozmysli, se kterou profesí 

nebo oddělením se chceš seznámit.

ODDĚLENÍ

ODDĚLENÍ

POSLÁNÍ ODDĚLENÍ

POSLÁNÍ ODDĚLENÍ
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