
TESCAN  
INTERNSHIP  
PROGRAM

Zůstaň s námi v kontaktu  
a sleduj novinky na:

 Mikroskopy z Brna

TESCAN je český výrobce 
elektronových mikroskopů 
s celosvětovou působností. V Brně 
zaměstnává přes 450 pracovníků 
ve vývoji, výrobě a v dalších odděleních. 
Je součástí TESCAN ORSAY 
HOLDINGU, který má v Brně svoji 
globální centrálu.

Uplatnění zde naleznou absolventi 
technických a přírodovědných 
oborů, jako jsou fyzikální inženýrství, 
elektronika, strojírenství, technologie, 
materiálové vědy, biofyzika a další.

TESCAN BRNO, s.r.o.
Libušina třída 1, Brno-Kohoutovice

jobs@tescan.com
www.jobs.tescan.com



TESCAN INTERNSHIP PROGRAM
je určen především studentům 
magisterských programů vysokých škol. 
Umožňuje jim získat praxi v hi-tech firmě 
ještě během studia, rozšířit si znalosti 
v mnoha oborech a vyzkoušet si reálné 
výzvy, které práce v TESCANu přináší.

Program má formu dlouhodobé placené 
stáže, která probíhá pod odborným 
vedením ve vybraném oddělení. 

Studenti získají možnost být u vzniku 
špičkových technických zařízení, která 
se z Brna vyváží do světových univerzit, 
výzkumných center nebo průmyslových 
a výrobních firem po celém světě.

Přidáš se?
Na www.jobs.tescan.cz se přihlaš 
na pozici TESCAN INTERNSHIP, připoj 
životopis a pár slov o sobě.

Rádi se Ti ozveme.

Hedvika V.
intern na pozici Vývojář software

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. 

Vilém R.
intern na pozici Výrobní inženýr

Líbí se mi, že od začátku pracuji 
na reálných projektech, jsem užitečný 

a mohu přinášet nápady.

Daniel Š.
intern na pozici Vývojář elektroniky

Zaujala mě komplexnost problémů a zároveň 
pracuji s neuvěřitelně chytrými lidmi, kteří mají 

opravdu velký přehled. Přitom nejsou o moc 
starší než já, ale mají už obrovské zkušenosti 

a je fajn se od nich moci něco naučit. 

Co můžeš jako 
intern u nás dělat?

Chceš vyvíjet nové 
věci v oboru?

Vývojář elektroniky

Systémový 
inženýr - fyzik

Vývojář embedded 
systémů

Vývojář aplikací 
(Materials, Bio, Semi)

Aplikační specialista 
(Materials, Bio, Semi)

Vývojář software 
(C++/Python)

Technolog / 
Výrobní inženýr

Vývojář konstruktér

Specialista finalizace

Chceš navrhovat 
a vyvíjet uživatelské 
funkce mikroskopu?

Chceš pracovat 
v laboratoři s hotovým 
mikroskopem 
a připravovat vzorky 
a komunikovat 
se zákazníky?

Chceš se podílet 
na optimalizaci 
výroby?
Zajímá tě výrobní 
inženýring?

Chceš nastavovat, 
oživovat, opravovat 
a testovat hi-tech 
zařízení? 


