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 zespołu budownictwa infrastruktury poszukujemy osób na stanowisko:

MONTER NAWIERZCHNI
DO ROBÓT TOROWYCH I MOSTOWYCH
Miejsce pracy: Wrocław, Dolny Śląsk
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
•
prace związane z budową, naprawą i utrzymaniem nawierzchni kolejowej
•
montaż i demontaż przęseł torowych i rozjazdów
•
cięcie i spawanie elementów stalowych i złomowych na obiektach
•
wykonywanie prac załadunkowo-wyładunkowych szyn, podkładów, złącz torowych i innych akcesoriów
Wymagania:
• wykształcenie średnie/zawodowe techniczne
• doświadczenie 6 miesięcy na stanowisku
• umiejętność czytania rysunku technicznego
• mile widziane umiejętności ślusarskie
• uprawnienia spawalnicze MIG / MAG
• gotowość do pracy w miejscu wykonywania robót – delegacje
• gotowość do podnoszenia kwalifikacji zawodowych, udziału w kursach, szkoleniach
• umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, zaangażowanie
• stan zdrowia pozwalający na wykonywanie czynności służbowych
• prawo jazdy kat. B
Oferujemy:
• umowę o pracę
• stabilne zatrudnienie w przyjaznej atmosferze
• możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych
• świadczenia pozapłacowe
➢ ubezpieczenie zdrowotne,
➢ opieka medyczna
➢ nagrody jubileuszowe
➢ ulgi na przejazdy kolejowe do 99%
➢ karty multisport
➢ dofinansowanie do wczasów i wycieczek
➢ pracownicza kasa zapomogowo-pożyczkowa

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie cv na adres
kariera@dolkom.pl lub kontakt telefoniczny 697 059 429
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
*zaznaczyć właściwe
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