
 

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 pracowniczego w biurze zarządu Spółki poszukujemy osoby na stanowisko: 

SPECJALISTA 

DS. KSZTAŁCENIA  ZAWODOWEGO I SZKOLEŃ 

Miejsce pracy: Wrocław  
 
 

 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku: 

• nadzór nad utrzymaniem i nabywaniem kompetencji pracowników niezbędnych do realizacji zadań zawodowych 

• udział w organizowaniu i obsłudze egzaminów, szkoleń, kursów zawodowych wewnętrznych oraz zewnętrznych 

• prowadzenie i archiwizowanie wymaganej dokumentacji związanej z kształceniem zawodowym pracowników 

• monitorowanie terminów ważności kwalifikacji zawodowych pracowników 

• nadzorowanie stanowisk związanych z bezpieczeństwem ruchu kolejowego 

• prowadzenie wymaganej sprawozdawczości z zakresu kształcenia zawodowego i szkoleń pracowników, w tym 
pracowników zatrudnionych na stanowiskach związanych z bezpieczeństwem ruchu kolejowego 

• sporządzanie wniosków upoważniających pracowników do wstępu na obszar kolejowy 

• prowadzenie zakładowej składnicy akt, sporządzanie wybranych dokumentów archiwalnych 
 
Wymagania: 

• wykształcenie średnie/wyższe  

• 3 lata stażu pracy na samodzielnym stanowisku 

• mile widziana podstawowa znajomość przepisów prawa pracy oraz przepisów związanych z  bezpieczeństwem 
ruchu kolejowego 

• bardzo dobra organizacja pracy 

• umiejętność pracy w zespole, samodzielność, komunikatywność, zaangażowanie 

• znajomość pakietu MS Office 

• 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 przesłanie CV oraz listu motywacyjnego 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 


