
 

Spółka Dolkom z siedzibą we Wrocławiu należy do grupy kapitałowej PKP PLK S.A. Posiada ponad 60-letnie 
doświadczenie w realizacji napraw nawierzchni kolejowej, profesjonalny sprzęt i bogate zaplecze maszyn                       
o dużej wydajności oraz wykwalifikowaną kadrę techniczną i zarządzającą. 

Do działu kontroli jakości w zakładzie napraw maszyn poszukujemy osoby na stanowisko: 

TECHNIK KONTROLI JAKOŚCI 

Miejsce pracy: Wrocław 
 

 
 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku: 

• Prowadzenie kontroli wstępnych, międzyoperacyjnych oraz końcowych produkowanych części 

• Odbiory jakościowe części produkowanych w kooperacji 

• Weryfikacja części i podzespołów w trakcie procesu remontowego maszyn torowych 

• Odbiory materiałów atestowanych 

• Wykonywanie niezbędnych pomiarów i badań kontrolnych urządzeń podlegających pod UDT 

• Przeprowadzanie badań sprawności technicznej pojazdów szynowych 

• Ewidencja posiadanych w Zakładzie urządzeń pomiarowych oraz ich legalizacja 

• Obsługa merytoryczna organów kontrolujących w ramach audytów wewnętrznych i zewnętrznych 
 
 
Wymagania: 

• Wykształcenie minimum średnie techniczne  

• 3 lata doświadczenia na stanowisku 

• Wskazana znajomość branży kolejowej 

• Wskazane posiadanie uprawnień w zakresie badań nieniszczących, defektoskopowych, kontroli spoin  

• Bardzo dobra znajomość działania i umiejętność posługiwania się przyrządami pomiarowymi 

• Umiejętność współpracy oraz dzielenia się wiedzą i doświadczeniem 

• 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  

Warunkiem koniecznym udziału w procesie rekrutacji jest przesłanie 
listu motywacyjnego i cv 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

