
 

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. GOSPODARKI WAGONAMI I MASZYNAMI 

 
Miejsce pracy: Wrocław 

 
 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku: 

• nadzór i monitoring w sprawach analizy wykorzystania maszyn 

• prowadzenie nadzoru nad remontami i inwestycjami w obszarze maszyn i urządzeń oraz sprzętu technicznego                                                   

a w szczególności: określenie zasad utrzymania i eksploatacji oraz ustalania warunków technicznych naprawy i eksploatacji 

• uzyskiwanie świadectw dopuszczenia do eksploatacji typu urządzeń przeznaczonych do prowadzenia ruchu kolejowego. 

• współpraca z organami Transportowego Dozoru Technicznego w zakresie warunków odbioru urządzeń technicznych. 

• nadzór nad gospodarką wagonami oraz sporządzanie harmonogramu napraw planowych wagonów. 

• zawieranie umów oraz wystawienie zamówień na naprawy rewizyjne wagonów oraz śledzenie przebiegu ich terminowej 
realizacji.        

• nadzór nad prowadzeniem dokumentacji dozorowej wagonów i maszyn. 

• wystawianie faktur VAT korygujących i wewnętrznych na roboty i usługi odpłatne w oparciu o sporządzane kalkulacje. 

• bieżące śledzenie przepisów dotyczących organizowania przetargów, organizowanie przetargów w swoim zakresie działania. 

• uzgadnianie pod względem merytorycznym dokumentów finansowych obcych i własnych zgodnie z obowiązującymi przepisami 

• terminowe sporządzanie należnych sprawozdań 

Wymagania: 

• wykształcenie średnie techniczne (preferowane wyższe techniczne) 

• mile widziana znajomość branży kolejowej i budowy maszyn kolejowych  

• znajomość realizacji procesu zamówień 

• umiejętności negocjacyjne i pozyskiwania klienta  

• komunikatywność, samodzielność, operatywność, rzetelność i sumienność 

• organizowanie własnej pracy 

• bardzo dobra znajomość MS OFFICE 

• 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 


