Spółka Dolkom z siedzibą we Wrocławiu należy do grupy kapitałowej PKP PLK S.A. Posiada ponad 50-letnie
doświadczenie w realizacji napraw nawierzchni kolejowej, profesjonalny sprzęt i bogate zaplecze maszyn
o dużej wydajności oraz wykwalifikowaną kadrę techniczną i zarządzającą.
Poszukujemy osób na stanowisko:

MECHANIK - pomocnik maszynisty
Miejsce pracy: Wrocław i okolice
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
• Wykonywanie prac związanych z utrzymaniem, naprawą i obsługa wieloczynnościowych maszyn torowych
• Wykonywanie prac związanych z konserwacją i przeglądami okresowymi maszyn
Możliwość zatrudnienia na stanowisku maszynisty po odbyciu szkolenia i zdaniu egzaminu
Wymagania:
• Wykształcenie min. zasadnicze zawodowe
• Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo umyślne
• Gotowość do pracy w miejscu wykonywania robót - delegacje
• Umiejętność współpracy oraz dzielenia się wiedzą i doświadczeniem
• Organizowanie własnej pracy
• Stan zdrowia pozwalający na wykonywanie czynności służbowych
• Prawo jazdy kat.B
Mile widziane:
• Wykształcenie średnie techniczne na kierunku/specjalności: mechanika, elektryka lub pokrewne
• Licencja maszynisty
• 1 rok doświadczenia przy obsłudze wieloczynnościowych maszyn torowych
• Uprawnienia do obsługi maszyn typu: podbijarka toru, podbijarka rozjazdów, dynamiczny stabilizator toru,
zgarniarka tłucznia, zgrzewarka szyn, profilarka ław torowiska
Oferujemy:
• Pracę w stabilnej i dynamicznie rozwijającej się firmie
• Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
• Możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych
• Szeroki wachlarz świadczeń pozapłacowych:
➢ ubezpieczenia zdrowotne,
➢ pakiety medyczne
➢ ulgi na przejazdy kolejowe do 99%
➢ karty multisport
➢ dofinansowanie do wczasów i wycieczek

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji na adres:
kariera@dolkom.pl
Prosimy o dodanie do CV następującej klauzuli:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Dolnośląskie Przedsiębiorstwo Napraw Infrastruktury Komunikacyjnej DOLKOM sp. z o.o. danych
osobowych zawartych w moich dokumentach aplikacyjnych w celach:
1.
realizacji procesu rekrutacyjnego, oceny formalnej i merytorycznej mojej kandydatury oraz ewentualne podpisanie ze mną
odpowiedniej umowy o pracę
2.
archiwizacji danych osobowych zawartych w moich dokumentach aplikacyjnych w celu późniejszego przedstawienia oferty
zatrudnienia w dowolnym czasie.
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