
  

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 sekcji sprzętowo transportowej we Wrocławiu poszukujemy osoby na stanowisko: 

ELEKTRYK Z UPRAWNIENIAMI  

Miejsce pracy: Wrocław 
 
 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku: 

• utrzymanie w stałej gotowości rozdzielni N/N i ŚN 

• przeglądy, naprawy rozdzielni obwodów odbiorczych 230/400v usytuowanych na terenie i obiektach Spółki DOLKOM 

• naprawa instalacji elektrycznej 230/400V 

• wykonanie nowej instalacji elektrycznej 230/400V zgodnie z prawem budowlanym i prawem energetycznym 

• naprawa obrabiarek, spawarek, sprężarek, prostowników, elektronarzędzi 

• wykonanie okresowych badań elektrycznych zgodnie z przepisami prawa budowlanego i energetycznego, przeglądów 
i pomiarów elektrycznych: 

− instalacji elektrycznych na budowach; 

− instalacji elektrycznych terenu zewnętrznego(oświetlenia, rozdzielnie) 

− elektronarzędzi, agregatów prądotwórczych, spawarek, obrabiarek, prostowników 

− kontenerów i wagonów mieszkalnych i gospodarczo-technicznych 
 
Wymagania: 

• wykształcenie średnie zawodowe 

• świadectwo kwalifikacyjne do wykonywania prac na stanowisku: 

− eksploatacja w zakresie: obsługa, konserwacja, remonty, montaż, kontrolno-pomiarowe 

− dozoru (mile widziane) – w zakresie: obsługa, konserwacja, remonty, montaż, kontrolno-pomiarowe 

• zaświadczenie do konserwacji dźwignic (suwnice, wciągarki) w kategorii „E II” posiadających sterowanie przyciskowo-
nastawnikowe lub sterownikowe z silnikami asynchronicznymi klatkowymi i pierścieniowymi 

• zaświadczenie uprawniające do obsługi dźwignic kategorii „II S”. Obsługa wciągników, wciągarek stałych                                       
i przejezdnych oraz suwnic hakowych z napędem nieręcznym sterowanych z poziomu roboczego i kabiny. 

• doświadczenie 6 miesięcy na podobnym stanowisku 

• gotowość do podnoszenia kwalifikacji, zawodowych, udział w kursach i 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                  Nie  

*zaznaczyć właściwe 

mailto:kariera@dolkom.pl

