
 

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: 

MAGAZYNIER 

Miejsce pracy: Wrocław  
 

 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku: 
 
Zakres obowiązków obejmuje gospodarkę materiałową, przedmiotów długotrwałego użytku, środków trwałych niskiej 
wartości, odzieży roboczej i środków ochrony osobistej w zakresie: 

• terminowego składania zapotrzebowania na niezbędne materiały, przedmioty i środki trwałe niskiej wartości 

• dokonywanie odbiorów ilościowych i jakościowych materiałów dostarczanych do magazynu lub placu budowy 

• prawidłowego przechowywania i konserwacji materiałów 

• prawidłowego przyjmowania i wydawania materiałów 

• właściwego zabezpieczenia przed kradzieżą i uszkodzeniem 

• utrzymywanie materiałów w granicach ustalonych normatywów czasu oraz wnioskowanie o upłynnienie materiałów 
ponadnormatywnych i gospodarcza nieuzasadnionych 

• przeprowadzanie kasacji zgodnie z obowiązującymi przepisami 

• prowadzenie gospodarki odzieży ochronnej i roboczej 

• terminowego i prawidłowego sporządzania dokumentacji i ewidencji związanych z obrotem materiałowym 

• zamawianie posiłków profilaktycznych i regeneracyjno-wzmacniających dla pracowników 
 
Wymagania: 

• wykształcenie średnie 

• mile widziane doświadczenie na stanowisku magazynier 

• dobra znajomość obsługi komputera i programów Office 

• umiejętność współpracy oraz dzielenia się wiedzą i doświadczeniem 

• organizowanie własnej pracy  

• stan zdrowia pozwalający na wykonywanie czynności służbowych  

• prawo jazdy kat.B 

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. 
                        

  Tak                  Nie  

*zaznaczyć właściwe 

mailto:kariera@dolkom.pl

