Každý jiný, dohromady tým.

BENEFITY

Záleží nám na tom, aby se naši lidé cítili v práci spokojení, a tak
vedle standardní odměny nabízíme různé beneﬁty, které
pomáhají naším zaměstnancům skloubit rodinný a pracovní
život, prohloubit své znalosti a zlepšovat atmosféru na
pracovišti.

FLEXIBILNÍ PRACOVNÍ DOBA

25 DNÍ DOVOLENÉ

Jsi noční sova a ráno si rád přispíš ,nebo naopak ranní
ptáče, které chce mít odpoledne více času na rodinu?
U nás to není problém. U pozic, kde je to možné, nabízíme
ﬂexibilní pracovní dobu.

Víme, že dobře pracuje jen ten, kdo je dobře odpočatý,
a tak nabízíme 25 dnů dovolené jako standard.

PLNĚ HRAZENÉ STRAVENKY

FIREMNÍ LETNÍ TÁBOR

U nás Tě hlady rozhodně nenecháme. Za každý
odpracovaný den dostaneš na svou stravenkovou
kartu 150 Kč. Navíc, vše paltíme my, ty si pouze
vybíráš, co dobrého si dáš.

Mnozí z nás jsme rodiči a děti jsou v ELVACu vždy vítány.
Každým rokem chystáme letní tábor, na kterém se podílí
i samo vedení společnosti. Jako zaměstnanec se buď
můžeš tábora přímo zúčastnit, nebo si v době letních
prázdnin od svých ratolestí odpočinout.

PŘÍSPĚVEK NA PENZIJNÍ PŘIPOJIŠTĚNÍ

SLUŽEBNÍ VOZIDLO K SOUKROMÝM ÚČELŮM

Myslet dopředu je v businessu samozřejmostí, a proto podporujeme zaměstnance, kteří myslí na své stáří již nyní. Po 12
odpracovaných měsících nabízíme příspěvek na penzijní
pojištění až do výše 500 Kč/měs.

U obchodních a vedoucích pozic nabízíme poskytnutí ﬁremního
vozidla i k soukromým účelům. Rovněž si každý zaměstnanec
může zapůjčit referenční osobní vozidlo či dodávku na víkend
nebo v době, kdy vozidla nejsou používána k pracovním účelům.

VLASTNÍ REKREAČNÍ ZAŘÍZENÍ

JAZYKOVÉ A ODBORNÉ KURZY NA PRACOVIŠTI

Odpočinek je nutný nejen pro pracovní výkon, ale především pro
zdraví. ELVAC nabízí rekreaci ve svých vlastních apartmánech v
Jeseníkách, na Slovensku, v Chorvatsku a Španělsku, kde
můžete pobývat za zvýhodněných podmínek.

Kolik jazyků umíš, tolikrát jsi člověkem. Protože stále častěji
spolupracujeme s dodavateli a klienty ze zahraničí, jsou
jazykové dovednosti našich zaměstnanců stále důležitější.
Nabízíme jazykové kurzy a odborná školení v rámci pracovní
doby.
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Za dobře odvedenou práci náleží férová odměna. Vedle
standardního platu nabízíme dle typu pozice různé finanční
bonusy či výkonnostní příplatky.

www.elvac.eu

