
 

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 biura spółki poszukujemy osoby na stanowisko: 

MENADŻER PROJEKTÓW  
 

Miejsce pracy: Wrocław 
 

 

 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku: 

• wdrażanie narzędzi, standardów, strategii oraz planu komunikacji dla projektów  

• implementacja oraz wykonywanie szczegółowych planów projektów  

• kontrola terminowej realizacji projektów z zastosowaniem wszystkich niezbędnych procedur i narzędzi 

• tworzenie planu, raportowanie i analiza postępów podległych projektów tj. raporty tygodniowe, miesięczne, 

podsumowania projektów oraz kamienie milowe 

• monitorowanie kluczowych parametrów oraz postępów projektów 

• identyfikacja, ocena oraz zarządzanie ryzykiem projektów 

• zarządzanie zmianami oraz analiza ich wpływu na dane projekty 

• wsparcie oraz nadzór kierowników projektów 

Wymagania obligatoryjne: 

• wykształcenie wyższe  

• MS Project poziom zaawansowany potwierdzony certyfikatem 

• MS Project poziom budowlany potwierdzony certyfikatem 

• Min. 3 lata doświadczenia zarządzaniem projektami MS Project 

• doświadczenie we wsparciu projektów budowlanych w zakresie planowania, budżetowania i realizacji projektów 

w oparciu o system MS Project 

• znajomość metod prowadzenia projektów 

• znajomość języka angielskiego w zakresie umożliwiającym konfigurowanie i obsługę MS Project 

• umiejętności negocjacyjne 

• bardzo dobrze rozwinięte umiejętności analityczne 

• zaangażowanie i zdolność do podejmowania decyzji       

• dobra organizacja czasu pracy 

• odporność na stres 

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

