Vedligeholdelseschef med teknisk baggrund til Midtjyske Jernbaner
Midtjyske Jernbaner har en ambition om at være Danmarks grønne jernbane blandt andet med
forestående indkøb af batteritog og andre spændende tiltag. Den rejse vil vi gerne have dig med
på.

Vedligehold af materiel, indkøb, lagerstyring og ledelse
Som vores nye vedligeholdelseschef får du ansvaret for at vores tog er sikre og driftsklare til tiden,
så vi kan levere god service med kunden i centrum og sikkerhed frem for alt.
Du referer til direktøren og bliver en del af chefgruppen, hvor du får medindflydelse på Midtjyske
Jernbaners spændende udvikling. Du får direkte ledelsesansvar for 7 medarbejdere i din afdeling
og dygtige kollegaer at sparre med.
Din opgave er at sikre al materiel lever op til gældende love, normer og regler. Du står for
vedligehold og lagerstyring, og at nødvendigt udstyr og reservedele er tilgængelig så stabil drift
kan overholdes.
Du deltager også i kommende projekter, f.eks. vil du medvirke til indbygning af ERTM-S i et af
vores lokomotiver, indkøb af batteritog og samtidig stå for at værkstedet bliver ECM-certificeret
og ombygges til vedligeholdelse af batteritog. Du sørger ligeledes for uddannelse af vores
mekanikere, så de kan varetage opgaven med de nye tog.
Opgaver og ansvar
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sikre at det aftalte antal tog altid er klar til driften
Sikre højst mulig vedligeholdelseskvalitet til laveste omkostning
Ansvarlig for lager og indkøb af reservedele samt lagerstyring
Vedligehold af persontog, lokomotiver, arbejdskøretøjer, vogne og øvrige maskiner
Sikre dokumentation for udført vedligehold samt at procedurer og instruktioner i henhold
til sikkerhedsledelse er udarbejdet for afdelingen og til enhver tid følges
Drift og vedligehold af værkstedsbygningen
Vagtplanlægning
Deltage i projekter på tværs i organisationen og intern undervisning af dine medarbejdere
Budget- & personaleansvar for afdelingen
Indgå aftaler med leverandører og entreprenører

Dine faglige kompetencer
Vi forestiller os at du har en teknisk baggrund f.eks. ingeniør, maskinmester, smed, mekaniker eller
tilsvarende. Har du kendskab til lovgivning om jernbanesikkerhed samt normer og regler for
vedligehold af rullende materiel er det en fordel, men ikke et krav. Det er en fordel at du har
arbejdet med større maskinel.
Øvrige faglige kompetencer
•

Erfaring med personaleledelse

•

Erfaring med ledelsessystemer og praktisk projektledelse

•

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
Som person er du løsnings- og samarbejdsorienteret. Du trives i en hverdag med forandringer,
skaber overblik og sikrer en god planlægning.
Øvrige personlige kompetencer
•

Du er handlingsorienteret og tager initiativ

•

Gode kommunikationsevner mundtligt og skriftligt

•

Gode samarbejdsevner

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 infrastrukturforvalter 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.

