
 
 
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. 
 
W ramach rozszerzania kompetencji spółki, poszukujemy osoby na stanowisko: 
 

 

KIEROWNIK ROBÓT BUDOWLANYCH SRK 
 

Miejsce pracy: woj. Dolnośląskie, Opolskie, Śląskie 
 
 

 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku: 
 

• nadzór i koordynacja prac związanych z montowaniem, obsługiwaniem i eksploatowaniem podzespołów i zespołów 
urządzeń sterowania ruchem kolejowym na stacjach, liniach kolejowych i przejazdach kolejowych 

• udział w przygotowywaniu  i kosztorysowaniu ofert na roboty w zakresie urządzeń sterowania ruchem kolejowym/srk/ 

• nadzór nad robotami w zakresie urządzeń srk 

• sporządzanie harmonogramów napraw i raportów w przypadku usterek gwarancyjnych urządzeń srk 

• analiza i definiowanie zakresu potrzeb na materiały i części do urządzeń srk niezbędnych do realizacji robót 
 
 
Wymagania: 
 

• wykształcenie średnie/wyższe w specjalności związanej z automatyką sterowania ruchem kolejowym 

• uprawnienia budowlane w specjalności kolejowej w zakresie urządzeń sterowania ruchem kolejowym /srk/  

• co najmniej 3 letnie doświadczenie w pracach związanych z urządzeniami srk  

• znajomość zagadnień z zakresu budowy i eksploatacji urządzeń srk 

• samodzielność, odpowiedzialność oraz inicjatywa w działaniu 

• gotowość odbywania podróży służbowych  

• dyspozycyjność  

• stan zdrowia pozwalający na wykonywanie czynności służbowych 

• prawo jazdy kategorii 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

