
 

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 Technologiczno - Konstrukcyjnego w Zakładzie Napraw Maszyn poszukujemy osoby na stanowisko: 

INŻYNIER MECHANIK 

Miejsce pracy: Wrocław 
 
 

 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku: 

• bezpośredni udział w procesie napraw ciężkich maszyn torowych w celu zapoznania się z ich 
budową, działaniem i technologią napraw poszczególnych zespołów 

• modernizacja układów napędowych i roboczych – projektowanie i nadzór nad realizacją 

• testowanie układów napędowych i podzespołów roboczych po przeprowadzonej naprawie 

• diagnozowanie usterek w naprawianych maszynach 

• tworzenie dokumentacji technicznej 2D,3D, zestawień, DTR 

• wprowadzanie zmian w istniejących projektach 
 
Wymagania: 

• wykształcenie wyższe techniczne (budowa maszyn lub pokrewne) 

• 8 lat doświadczenia na podobnym stanowisku 

• bardzo dobra znajomość rysunku technicznego 

• biegła znajomość programów inżynierskich Auto CAD 

• umiejętności dokonywania pomiarów metrologicznych 

• samodzielność i komunikatywność 

• umiejętność pracy w zespole 

• 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 
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