
 

 

PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni 
ogłasza nabór na stanowisko w Wydziale Infrastruktury 

 

INSPEKTOR DS. DROGI KOLEJOWEJ  
 

I. Kandydat powinien spełniać następujące kryteria: 
 

 wykształcenie wyższe w specjalności budowlanej, drogi kolejowej lub w specjalności pokrewnej, 

 dodatkowym atutem będzie posiadanie uprawnień budowlanych do kierowania robotami 
budowlanymi w zakresie kolejowych obiektów budowlanych, 

 minimum dwuletnie doświadczenie zawodowe w zakresie drogi kolejowej,  

 znajomości zagadnień z zakresu infrastruktury kolejowej, prawa budowlanego,  

 znajomości pakietu MS Office, 

 predyspozycje psychofizyczne – rzetelność, odpowiedzialność, obowiązkowość, dobra 
organizacja pracy, 

 bardzo dobry stan zdrowia. 
 

II. Zadania i zakres obowiązków: 
 

 wykonywanie diagnostyki torów kolejowych linii kolejowej nr 250 Gdańsk Główny - Rumia  
(łączna długość linii 32,5 km, linia dwutorowa zelektryfikowana, w tym około 80 rozjazdów 
kolejowych), 

 wykonywanie diagnostyki torów kolejowych stacji Gdynia Cisowa Postojowa i bocznicy PRT 
Wejherowo (łącznie około 20 km toru pojedynczego i 80 rozjazdów), 

 badanie roczne nawierzchni kolejowej, przegląd podtorza, komisyjne badania rozjazdów, 
pomiar toru bezstykowego, opisywanie taśm po drezynie pomiarowej, pomiar geometrii torów  
z wykorzystaniem toromierza elektronicznego oraz sporządzenie protokołów z diagnostyki 
zgodnie z instrukcjami i przepisami prawa budowlanego, 

 prowadzenie książek obiektów budowlanych, 

 przygotowywanie dokumentacji technicznej i przetargowej dla zadań remontowo-
inwestycyjnych, współudział w komisjach odbiorowych i innych, 

 uzgadnianie dokumentacji kierowanej do Spółki przez zewnętrznych kontrahentów, 

 prowadzenie pozostałych spraw związanych z drogą kolejową (np. uzgadnianie instrukcji, 
regulaminów). 
 

III. Oferujemy: 
 

 współpracę na podstawie umowy cywilnoprawnej bądź samozatrudnienia bądź umowy o pracę, 

 narzędzia pracy niezbędne do wykonywania zadań, 

 atrakcyjne warunki wynagrodzenia, 

 możliwość elastycznego  czas pracy, 

 możliwość rozwoju zawodowego i samorealizacji. 

 

DOŁĄCZ DO NAS: rekrutacja@skm.pkp.pl 
 

IV. Informacje dodatkowe: 
 

 osoby zainteresowane naborem prosimy o złożenie oferty na adres – PKP Szybka Kolej 
Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. 81-002 Gdynia ul. Morska 350 A lub pocztą elektroniczną na 
adres rekrutacja@skm.pkp.pl z dopiskiem „inspektor", tel. (58) 721-29-29 wew. 4102, 
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 osoby, których oferty zostaną pozytywnie rozpatrzone, będą powiadomione o terminie 
rozmowy, 

 osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie, nie będą o tym informowane, a oferty 
zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu naboru, 

 nadesłanych dokumentów nie zwracamy, 

 zastrzegamy możliwość unieważnienia naboru, 

 w zależności od posiadanych kwalifikacji wybrany kandydat zostanie zatrudniony na 
stanowisku: 

 kandydat nie posiadający uprawnień budowlanych – na stanowisku specjalisty bądź 
starszego specjalisty, 

 kandydat z uprawnieniami budowlanymi – na stanowisku inspektora ds. drogi kolejowej. 

 
 
W przypadku chęci uczestnictwa w kolejnych naborach prowadzonych przez PKP SKM 
należy umieścić oświadczenie o treści ”Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych, 
w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez PKP SKM w Trójmieście Sp. 
z o.o. przez okres najbliższych 6 miesięcy.”. 
 

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych: 
 

1) administratorem Państwa danych osobowych jest PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o.  
z siedzibą w Gdyni, ul. Morska 350 A, 81-002 Gdynia; 

2) inspektorem ochrony danych w PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. jest Pani Agnieszka 
Tokarska: adres e-mail daneosobowe@skm.pkp.pl  tel. 58 721-29-69; 

3) Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w art. 22¹ § 1 Kodeksu pracy oraz § 1 rozporządzenia 
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28.05.1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia akt osobowych 
pracownika będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 
ust. 1 lit. b RODO), natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a 
RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie. 
PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. będzie przetwarzała Państwa dane osobowe, także  
w kolejnych naborach pracowników, jeżeli wyrazi Państwo na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która 
może zostać odwołana w dowolnym czasie. 
Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa 
zgoda na ich przetwarzanie (art. 9 ust. 2 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie; 

4) odbiorcą Państwa danych osobowych może być firma zapewniająca wsparcie eksploatacyjne systemu 
informatycznego; 

5) Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej; 
6) Państwa dane osobowe zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do 

zakończenia procesu rekrutacji; 
7) w przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystanie danych osobowych dla celów przyszłych 

rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez 6 miesięcy; 
8) mają Państwo prawo do: 

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, 
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, 
c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 
d) prawo do usunięcia danych osobowych, 
e) prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych,  

ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa); 
9) podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 22¹ Kodeksu pracy jest 

niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest 
dobrowolne; 

10) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą profilowane. 
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