TESCAN INTERNSHIP PROGRAM
pohledem studentů
Hedvika V. začínala v TESCANu jako studentka biomedicínského
inženýrství a bioinformatiky. Studium už má úspěšně za sebou
a v TESCANu nyní pracuje naplno již druhým rokem.
Hedviko, jaká byla tvoje cesta do TESCANu?
Začínala jsem jako administrativní podpora
na servisním oddělení, po roce jsem dostala nabídku
přejít do oddělení softwaru. Protože mě programování
baví, tak jsem neváhala ani chvilku. Po škole jsem
už nastoupila rovnou na full-time na pozici vývojář
software. Díky tomu, že jsem vystřídala už dvě
oddělení, tak jsem poznala spoustu skvělých kolegů
a po škole se už ve firmě dobře orientovala.
Jak šel skloubit internship program a studium?
Bylo to úplně v pohodě, na prvním místě jsem chtěla
dodělat školu a v TESCANu mi časově vycházeli
hodně vstříc. Začínala jsem na zhruba 50 hodinách
měsíčně a postupně přidávala nebo naopak ubírala,
třeba ve zkouškovém. Díky tomu jsem se naučila
svůj čas plánovat a time management se mi hodí
i nyní, kdy pracuji na několika projektech zároveň.
Měla jsi povědomí o elektronové mikroskopii
ještě před internshipem?
TESCAN jsem si vybrala proto, že jsem hledala praxi
v oboru biomedicínského inženýrství. Detaily o fungování
elektronových mikroskopů jsem neznala, ale to se při
přijímacím pohovoru ani nevyžadovalo. Důležité je,
jestli se člověk chce učit. Uvnitř firmy probíhá celá
řada školení i pro nás, internshipy, kde se můžeme
seznámit s elektronovým mikroskopem opravdu
detailně, vyzkoušet si s ním pracovat a podobně.
Co nejzásadnějšího jsi se v TESCANu naučila?
Jsem poměrně introvertní člověk, ale naučila jsem
se nebát se zeptat na radu, zvednout telefon a zavolat
do jiného oddělení, přijímat konstruktivní zpětnou

vazbu na svoji práci… Obecně komunikovat s lidmi.
A samozřejmě jsem se zlepšila v programování,
umím napsat kód v Pythonu nebo C++, který po mně
další lidé přečtou. Učit se programovat na reálných
projektech je asi nejrychlejší cesta, jak se v tom zlepšit.

Líbí se mi, že v TESCANu mohu
profesně vyrůst, že se mi kolegové
věnují. Cítila jsem, že si mě váží, i když
jsem tu byla ještě jako stážistka.
Takže jsi od začátku dostávala v TESCANu reálná zadání?
Ano, to se mi právě líbilo, že jsem se mohla rovnou
zapojit do projektů, samozřejmě s podporou a supervizí
zkušenějších kolegů. Líbí se mi, že v TESCANu mohu
profesně vyrůst, že se mi kolegové věnují. Cítila jsem,
že si mě váží, i když jsem tu byla ještě jako stážistka.
Je tu super kolektiv, a proto jsem tu zůstala i po škole.
Pořád ještě nejsme obří korporát, ve kterém by se člověk
cítil sám. Tady se ještě známe jménem, tykáme si,
a když člověk něco neví, vždycky je za kým jít.
Co bys vzkázala studentům, kteří
se teprve rozhlíží po první stáži?
Zájemcům o jakoukoliv brigádu nebo stáž bych
doporučila, aby se nebáli, že je někdo kousne. Aby
si věřili, a i když nemají dokonalé znalosti, aby to prostě
zkusili. Určitě je dobré začít už při studiu, protože
člověk zapadne do pracovní rutiny, ví, co ho čeká,
a už se taky trochu rozkouká v praxi. Potom
je jednodušší se rozhodnout, jestli je to pro něj to pravé.
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