Driftschef med gode lederegenskaber til Midtjyske Jernbaner
Midtjyske Jernbaner har en ambition om at være Danmarks grønne jernbane blandt andet ved at
flytte gods fra vejene til skinnerne og ved at tiltrække flere kunder til togene ved attraktive
forbedringer. Den rejse vil vi gerne have dig med på.
Ledelse, drift og udvikling
Som vores nye driftschef har du ansvaret for sammen med dine kollegaer i chefgruppen, at drive
og udvikle Midtjyske Jernbaner. Du referer til direktøren og bliver en del af chefgruppen, hvor du
får medindflydelse på Midtjyske Jernbaners spændende udvikling. Dit primære ansvarsområde er
at sikre en driftsafvikling præget af høj sikkerhed, punktlighed, kundetilfredshed samt en effektiv
udnyttelse af ressourcer.
Som chef står du for nærværende og driftsnært lederskab med stor synlighed hos dine 32
medarbejdere i driften. Du er en stærk leder og sætter en tydelig retning og har fokus på løbende
udvikling og forbedring.
Opgaver og ansvar
•

Bidrage til at vi har en stor kundetilfredshed og tiltrækker passagerer med fokus på
udvikling, forbedringer og god kundeservice

•

Sikre at alle kender målene og forstår eget bidrag til vores succes

•

Sikre et godt og trygt arbejdsmiljø

•

Sikre at sikkerhedsledelsessystemet og instrukser følges

•

Sikre at drift støtter op om Midtjyske Jernbaners strategi, leverer fremdrift og indfrier
vores forretningsplaner

•

Sikre at der er et godt samarbejde internt og eksternt

•

Deltage i projekter på tværs i organisationen og intern undervisning af dine medarbejdere

•

Budget- & personaleansvar

Dine faglige kompetencer
Vi forventer at du kommer fra en stilling, hvor du har arbejdet med ledelse og drift. Har du erfaring
fra jernbanebranchen er det et plus, men ikke et krav. Du kan også have din erfaring fra transport,
logistik, produktion, offshore eller andet relevant.

Øvrige faglige kompetencer
•

Solid ledelseserfaring, suppleret med en lederuddannelse

•

Højt driftskendskab

•

God indsigt og interesse for tekniske forhold

•

Behersker engelsk mundtligt og skriftligt. Kan du også begå dig på tysk er det et plus

•

Fortrolig med MS-Office pakken

Dine personlige kompetencer
Du har et naturligt fokus på kunderne og udvikling i dit arbejde, så vi altid er et attraktivt valg for
vores kunder. Din ledelsesstil er synlig og motiverende, hvor din gennemslagskraft udstråler
engagement og energi. Du er selvstændig, men med stor fokus på at samarbejde og en god
portion menneskelig indsigt samt blik for den enkeltes bidrag i forhold til helheden.
Øvrige personlige kompetencer
•

Gode kommunikationsevner mundtligt og skriftligt

•

Konstant fokus på kunder, økonomi og medarbejdere

•

Initiativrig og forandringsparat

•

Højt resultatdrive – du kommer i mål

•

Gode samarbejdsevner

•

Indstillet på at opgaverne ikke altid er inden for normal arbejdstid

Vi tilbyder
En spændende stilling med et stort ansvar, spændende udfordringer og en bred kontaktflade. Du
bliver en del af en flad organisation med en sprudlende vestjysk kultur. Du får en varieret hverdag,
med mange forskellige opgaver samt personlig og faglig udvikling i jobbet. Du får en nøgleposition
og ansvar for en vigtig opgave, som har høj prioritet, og så får du Danmarks bedste kollegaer, som
glæder sig til at byde dig velkommen.

Din nye arbejdsplads
Midtjyske Jernbaner består i dag af den tidligere privatbane, Lemvigbanen, også kendt som VLTJ.
På Lemvigbanen er vi såvel infrastrukturfovalter som operatør. Derudover er vi operatør på
stækningen imellem Holstebro og Skjern. Fra d. 1. juli 2021 overtager vi infrastrukturforvaltning af
Vestbanen, som ligger imellem Varde og Nr. Nebel.
Midtjyske Jernbaner ejes af Midttrafik, Lemvig Kommune, Holstebro Kommune samt en del små
private aktionærer. Midttrafik har aktiemajoriteten i selskabet. Vores ejerkreds betyder samtidig,
at vi er en politisk styret organisation, hvilket kan været både udfordrende og spændende.
Vi har et topmotiveret personale på 52, alle med relevante uddannelser inden for deres felt.
Vi har alle det fælles mål, at vi til enhver tid løser passagerens behov, og sikrer at den daglige drift
køres så sikkert og præcist som muligt, og at vores kunder oplever en god service og en tryg rejse.

Tiltrædelse:
Stillingen ønskes besat snarest, men vi venter selvfølgelig på den rette medarbejder.

Ansøgningsfrist:
Vi inviterer løbende relevante kandidater til samtale, så send gerne din ansøgning i dag. Vi glæder
os til at høre fra dig.

Vil du med på toget?
Så send dit CV og din ansøgning via link på denne side.

Interesseret i at høre mere?
Alle henvendelser vedr. stillingen skal foregå til Human Talent ApS. Du er velkommen til at
kontakte rekrutteringsansvarlig Trine Sangill på 2990 0025 for yderligere oplysninger om stillingen.

