
Jak se přihlásit do výběrového řízení v TE Connectivity? 
Se vším ti pomůže a poradí Lukáš Pešta, který se stará 
o absolventy, takže ho kontaktuj na:lukas.pesta@te.com, +420 778 969 057.

Absolventům technických oborů (
SOŠ, SOU) 

nabízíme práci ve výrobě v 
oboru automotive.

 Zkus si první práci u n
ás v TE Connectivity 

na pozicích NÁSTROJAŘ nebo SEŘIZOVAČ.

Máš čerstvě po škole a 

hledáš práci?

Nemáš ještě moc praktických zkušeností, ale chceš, 

aby tě práce bavila a byla dobře ohodnocená?

Oceníš, když tě někdo provede v 

pracovních začátcích a pomůže 

ti, abys uspěla/ a? 
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5 týdnů dovolené (17 směn u 12hodinových směn)
příspěvek na dopravu dle vzdálenosti bydliště 
(300 - 2500 Kč)
odměna za odpracované roky 
(každých pět let = 5000 Kč)
dovolená navíc za odpracované roky
každoroční navyšování mzdy dle hodnocení 
tvého 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 teplé obědy 
a večeře
náborový příspěvek podle aktuální nabídky 
(aktuálně 30 000 Kč za nástup)

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 
staneš se postupně znalcem na mechanické,
elektrické i chemické nastavování linky
můžeš se vypracovat na inspektora kvality,
mistra, technika chemické laboratoře či
seřizovače

 
Co budeš u nás dělat:

 

Naše požadavky:
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  

Za dobře odvedenou práci nabízíme 
nástupní mzdu až 40 000 Kč 

(včetně všech příplatků v maximální výši).

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

Za dobře odvedenou práci nabízíme
nástupní mzdu až 45 000 Kč 

Seřizovač

 ZAMĚSTNANECKÉ 
BENEFITY

(včetně všech příplatků v maximální výši).

TE Connectivity, K AMP 1293, 664 34 Kuřim 
Kompletní informace najdeš na pracekurim.cz.
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Seřizovač linek na pokovení kontaktů 
(Plating)

Nástrojař pro Stamping
(výrobna kontaktů pro konektory)

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

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

Co budeš u nás dělat:

Naše požadavky

Za dobře odvedenou práci nabízíme
nástupní mzdu až 45 000 Kč

(včetně všech příplatků v maximální výši)


