
 

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: 
 

SPECJALISTA  
DS. MASZYN TOROWYCH I SPRZĘTU, DORADCA ADR 

 
Miejsce pracy: Wrocław 

 
 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku: 

• prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem maszyn i urządzeń: zawieranie umów oraz wystawienie zamówień na naprawy 

maszyn i urządzeń oraz śledzenie przebiegu ich realizacji oraz nadzór nad sprawnym usuwaniem awarii maszyn w trakcie sezonu 

robót 

• ewidencjonowanie czasu pracy maszyn i urządzeń oraz analiza ich wykorzystania 

• opracowanie harmonogramu napraw maszyn i nadzór nad jego realizacją 

• opracowywanie regulaminów pracy maszyn i kontrola ich przestrzegania 

• opracowywanie zapotrzebowani na nowe środki trwałe 

• ustalanie norm zużycia paliw płynnych dla maszyn budowlanych 

• wystawianie zamówień 

• wynajem maszyn i sprzętu na roboty inwestycyjne 

• prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem lekkiego sprzętu 

• wykonywanie czynności doradcy ADR zgodnie z obowiązującymi przepisami 

 
Wymagania: 

• wykształcenie średnie techniczne (preferowane wyższe techniczne) 

• uprawnienia ADR (w przypadku braku, deklaracja na ich uzyskanie) 

• mile widziana znajomość branży kolejowej -znajomość maszyn i sprzętu do robót torowych 

• znajomość realizacji procesu zamówień 

• umiejętności negocjacyjne i pozyskiwania klienta  

• komunikatywność, odpowiedzialność, samodzielność 

• operatywność, rzetelność i solidność 

• organizowanie własnej pracy  

• znajomość obsługi komputera  

• umiejętność pracy pod presją stresu 

• 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 


