
Společnost Elektrizace železnic Praha a.s. se již 60 let specializuje na vývoj, projektování, výrobu a montáž pevných trakčních 
zařízení pro železnici a městskou hromadnou dopravu. Nejdůležitějším produktem jsou trakční vedení pro železnici, tramvajovou 
a trolejbusovou dopravu. 

Dalším významným oborem činnosti společnosti jsou dodávky elektrotechnologických celků pro elektrickou trakci v podobě 
trakčních napájecích stanic, měníren, spínacích stanic, trafostanice a elektrického předtápěcího zařízení. 

KONTAKT PRO ZÁJEMCE O ZAMĚSTNÁNÍ:

Elektrizace železnic Praha a.s., nám. Hrdinů 1693/4a, 140 00 Praha 4

 tel.:  +420 296 500 107, mobil:  +420 602 472 128

e-mail:  personalni@elzel.cz, www.elzel.cz

   

        NABÍZÍME:

• Práci ve stabilní společnosti
• 5 týdnů dovolené
• Příspěvek na penzijní a životní pojištění
• Úvodní zaškolení a procesní adaptace
• Ubytování na stavbě je zajištěno
• Odpovídající mzdové ohodnocení
• Nástup možný ihned nebo dohodou

KOHO HLEDÁME:

PROFESE POPIS ČINNOSTI POŽADUJEME

Elektromontér

Elektromontážní práce, výstavba rozvoden vn a nn, stavba 

venkovních a kabelových vedení vn a nn, 

výstavba elektrozařízení transformačních stanic, 

montáž a rekonstrukce trakčního vedení a napájecích stanic.

Vyučení nebo ÚSO 

v oboru elektro, 

vyhl.50/78 §5-8

Strojník 

pracovních 

strojů (bagrista)

Provádění výkopů a betonáž základů pro stavbu trakčních 

podpěr, nakládka a vykládka materiálu, 

přípravné a betonářské práce.

Průkaz strojníka na kolové 

a pásové bagry.

• Práce na stavbách po celém území ČR 
        v dekádních turnusech 

• Nutný dobrý zdravotní stav – lékařská prohlídka 
pro vstup do kolejiště
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MOŽNOSTI :
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Studenty a absolventy 

na technické pozice

• PROJEKTANT

• SYSTÉMOVÝ INŽENÝR

• zaměstnání během studia na DPČ 

• stipendijní programy 

• praxe spojená s diplomovou prací

• zaměstnání pro absolventy
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• 5 týdnů dovolené

• Příspěvek na penzijní a životní 
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