
Jsme specializovaný velkoobchod elektromateriálem a svítidly se sítí 26 prodejních skladů na 
území České republiky. S ročním obratem přesahujícím 2 miliardy korun a 400 pracovníky 

patříme k nejvýznamnějším hráčům na trhu elektroinstalačním materiálem.

Staňte se součástí našeho úspěšného týmu. 
Těšíme se na Vás. 

Budeme rádi, pokud nám zašlete svůj profesní životopis na 
ilona.ryznarova@elkov.cz, tel. 725 653 325.

Bližší informace na www.elkov.cz.

Získejte s námi první pracovní Zkušenosti již během studia.  
Nabízíme možnost praxe a stáží pro studenty  

elektrotechnických škol na centrále společnosti i na našich pobočkách. 
Po ukončení studia se můžete stát součástí úspěšného týmu. 

• Zázemí stabilní české společnosti
• Perspektivní zaměstnání a motivující pracovní prostředí
• Motivující mzdové ohodnocení 
• Možnost profesního růstu
• Zavedený systém vzdělávání
• Nástup možný ihned
• Jednosměrný provoz
• Benefity: 5 sick day, příspěvky na stravenky 

             příspěvek na dovolenou

našim Zaměstnancům nabíZíme:
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