
 

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 Dyspozytury w biurze spółki poszukujemy osoby na stanowisko: 

SPECJALISTA - DYSPOZYTOR 
 

Miejsce pracy: Wrocław 
 

 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku: 
 

• przyjmowanie wniosków z jednostek na opracowanie indywidualnych rozkładów jazdy 
• przyjmowanie zgłoszeń dotyczących przejazdów pojazdów specjalnych   
• występowanie z wnioskami o opracowanie indywidualnych tras pociągów do Ekspozytury Kierowania Ruchem Kolejowym 

we Wrocławiu   
• współpraca z dyspozytorami Zakładu Linii Kolejowych oraz śledzenie realizacji planowanych przejazdów pociągów Spółki 
• prowadzenie rejestru zdarzeń kolejowych, awarii pojazdów kolejowych, zdarzeń wypadkowych zaistniałych z udziałem Spółki 
• rozliczanie indywidualnych rozkładów jazdy pojazdów kolejowych 
• prowadzenie rejestru miejsca postoju wagonów będących własnością Spółki lub wagonów wydzierżawianych innym 

zewnętrznym podmiotom 
• kontrola oraz weryfikacja zgodności kart pracy lokomotyw 
• monitorowanie zapotrzebowania na lokomotywy z wynajmu dla poszczególnych budów 

 
Wymagania: 

• wykształcenie minimum średnie techniczne 
• mile widziane doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku 
• mile widziana znajomość branży kolejowej  
• bardzo dobra znajomość pakietu MS Office 
• umiejętność pracy w zespole i wysoka komunikatywność  
• sumienność, rzetelność i opanowanie w wykonywaniu zadań 
• prawo jazdy kat. 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                  Nie  

*zaznaczyć właściwe 

mailto:kariera@dolkom.pl

