
 

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 Zaplecza Technicznego w biurze spółki poszukujemy osoby na stanowisko: 

PRACOWNIK BIUROWY DS. UTRZYMANIA  
BUDYNKÓW I INFRASTRUKTURY 

 
Miejsce pracy: Wrocław 

 
 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku: 

• pozyskiwanie ofert na prace w zakresie modernizacji, aranżacji, napraw, usprawnień, remontów w budynkach i budowlach 

• praca z dokumentacją techniczną, budowlaną i eksploatacyjną budynków 

• optymalizacja kosztów utrzymania posiadanych nieruchomości 

• wyszukiwanie ofert najmu oraz kupna nieruchomości 

• zawieranie umów najmu/ kupna oraz nadzór nad ich finalizacją 

• współudział w tworzeniu planów / weryfikacja faktur pod kątem zgodności z zapisami umów 

• terminowe zlecanie i nadzór nad okresowymi przeglądami technicznymi obiektu 

• nadzór nad realizowanymi naprawami i remontami 

• nadzór nad stanem technicznym budynków 

• zapewnienie ciągłości dostaw mediów oraz monitorowanie i prognozowanie ich zużycia 

Wymagania: 

• wykształcenie wyższe / średnie techniczne 

• znajomość prawa rzeczowego i budowlanego 

• znajomość zagadnień z zakresu ewidencji utrzymania nieruchomości 

• znajomość naliczania opłat z tytułu użytkowania nieruchomości 

• umiejętność czytania dokumentacji technicznej 

• mile widziana znajomość branży kolejowej 

• bardzo dobra znajomość MS OFFICE 

• znajomość technik sprzedaży i negocjacji 

• komunikatywność, odpowiedzialność i samodzielność 

• organizowanie własnej pracy 

• umiejętność pracy pod presją stresu i czasu 

• umiejętność analitycznego myślenie 

• 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 przesyłanie cv i 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 


