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.
W ramach rozszerzania kompetencji spółki, poszukujemy osoby na stanowisko:

AUTOMATYK STEROWANIA RUCHEM KOLEJOWYM
Miejsce pracy: woj. Dolnośląskie, Opolskie, Śląskie
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
•
•
•
•
•

wykonywanie demontażu (na czas robót torowych), czasowego zabezpieczenia i ponownego ich montażu
(po zakończeniu prac torowych) urządzeń sterowania ruchem i automatyki kolejowej
analizowanie działania obwodów sygnałowych, obwodów blokady liniowej, półsamoczynnej i samoczynnej
interpretowanie stanów w przypadku powstania uszkodzeń - usuwanie usterek
usuwanie nieprawidłowości w działaniu urządzeń srk w celu przywrócenia ich sprawności
utrzymywanie w ruchu i naprawa podstawowych urządzeń sterowania ruchem kolejowym

Wymagania:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

wykształcenie zasadnicze zawodowe o profilu: elektrycznym, elektromechanicznym lub teletechnicznym
mile widziane wykształcenie średnie o specjalności kolejowej
2 lata doświadczenia na stanowisku
teoretyczna i praktyczna znajomość zagadnień dotyczących utrzymania i budowy urządzeń SRK
uprawnienia elektroenergetyczne SEP – eksploatacja
uprawnienia do pracy w czynnych urządzeniach srk oraz posiadania plombownicy
gotowość do pracy w delegacji
stan zdrowia pozwalający na wykonywanie czynności służbowych
prawo jazdy kategorii B

Oferujemy:

•
•
•
•

umowę o pracę
stabilne zatrudnienie w przyjaznej atmosferze
możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych
świadczenia pozapłacowe
➢ ubezpieczenie zdrowotne,
➢ opieka medyczna
➢ 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

Nie

