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 napraw infrastruktury poszukujemy osób na stanowisko:

KIEROWNIK ROBÓT TOROWYCH
Miejsce pracy: Gliwice, Górny Śląsk
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
• bezpośredni nadzór nad realizacją robót torowych
• planowanie i koordynowanie robót w oparciu o wymogi projektowe, specyfikację techniczną, terminy umowne
• organizowanie i nadzorowanie prac zgodnie z przepisami BHP
• bieżące monitorowanie założonego budżetu
• monitorowanie, kontrola harmonogramów i dokumentacji technicznej
• sporządzanie dokumentacji budowlanej
• przygotowywanie materiałów odbiorowych i dokumentacji powykonawczej
• rozliczanie robót z zamawiającym i z podwykonawcami
• zamawianie materiałów
• rozliczenie z realizacji robót
Wymagania:
• wykształcenie wyższe techniczne z kierunku budownictwo
• uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej kolejowej w zakresie kolejowych obiektów budowlanych do
kierowania robotami budowlanymi
• 2 lata doświadczenia przy realizacji robót torowych
• dobra znajomość obsługi MS Office
• umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, zdolności organizacyjne i umiejętność pracy pod presją czasu
• gotowość do pracy w delegacji
• 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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