
 

Spółka Dolkom z siedzibą we Wrocławiu należy do grupy kapitałowej PKP PLK S.A. Posiada ponad 50-letnie doświadczenie w realizacji 
napraw nawierzchni kolejowej, profesjonalny sprzęt i bogate zaplecze maszyn o dużej wydajności oraz wykwalifikowaną kadrę techniczną 
i zarządzającą. 

Do Biura Zarządu Spółki poszukujemy osoby na stanowisko: 

KONTROLER DO SPRAW TECHNICZNYCH 
Miejsce pracy: Wrocław 

 
 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku: 

• kontrola komórek i jednostek organizacyjnych Spółki oraz prowadzonych budów pod kątem terminowości, właściwej technologii 

i jakości robót, gospodarowania sprzętem oraz wymaganej dokumentacji 

• sporządzanie wniosków i analiz pokontrolnych 

• kontrola przestrzegania regulacji wewnętrznych, SMS/MMS w jednostkach i komórkach organizacyjnych spółki 

• uczestnictwo w pracach komisji powypadkowych oraz przewodniczenie komisji na polecenie Zarządu 

• nadzór nad ewidencją i dokumentacją zaistniałych poważnych wypadków i incydentów z określeniem i nadzorem realizacji 

działań zapobiegawczych 

• udział w opracowywaniu programów kursów kwalifikacyjnych na określone stanowiska pracy 

• udział w opracowaniu procedur związanych z systemem zarządzania bezpieczeństwem 

• prowadzenie postępowań wyjaśniających, przygotowywanie wymaganej dokumentacji 

• tworzenie, wdrażanie i nadzorowanie przestrzeganie regulacji wewnętrznych dotyczących określonych stanowisk pracy 

• prowadzenie pouczeń okresowych dla pracowników na podstawie zatwierdzonych programów w zakresie systemów 

zarządzania jakością 

 
Wymagania: 

• wykształcenie średnie/wyższe techniczne. 

• minimum 3 lata stażu pracy 

• znajomość branży kolejowej 

• umiejętność rozwiązywania problemów  

• samodzielność, zaangażowanie, komunikatywność 

• znajomość programu 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 przesyłanie aplikacji na adres:  
kariera@dolkom.pl 

Warunkiem koniecznym udziału w procesie rekrutacji jest przesłanie listu motywacyjnego i CV
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 


