
 

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 związku z rozwojem działu do biura Spółki poszukujemy osoby na stanowisko: 
 

SPECJALISTA DS. CONTROLLINGU 
 

Miejsce pracy: Wrocław 
 
 
 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku: 

• analiza, weryfikacja i raportowanie danych finansowych od strony przychodowej i kosztowej 

• wsparcie Działu Controllingu w realizacji prowadzonych działań i projektów 

• monitorowanie okresowych wyników finansowych oraz ich analiza i identyfikacja odchyleń 

• sporządzanie cyklicznych raportów i analiz na potrzeby Zarządu i kadry kierowniczej 

• współpraca z działem księgowości i innymi komórkami organizacyjnymi Spółki 

• współpraca w zakresie wdrażania nowych narzędzi usprawniających i doskonalących procesy 
raportowania finansowego i systemów finansowych 

• udoskonalanie narzędzi wspomagających codzienną pracę działu i innych osób w Spółce 
 
Wymagania: 

• wykształcenie wyższe o profilu ekonomicznym  

• doświadczenie w pracy w finansach lub controllingu 

• praktyczna wiedza z zakresu rachunkowości zarządczej i finansowej  

• biegła znajomość Excela 

• dodatkowym atutem będzie znajomość Power Query oraz Powe BI 

• zdolności analityczne 

• bardzo dobra organizacja pracy, umiejętność pracy w zespole, zaangażowanie 

• znajomość pakietu MS Office 

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 697 047 601 

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 
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