Bliv en del af Midtjyske Jernbaner – lokomotivfører søges
Kunne du tænke dig at blive en del af en spændende organisation, som er i rivende udvikling, så er du
måske den lokomotivfører, vi søger.

Om dig – krav og forventninger
Som lokomotivfører er du med til at give vores passagerer en god og tryg rejse. Du er bevidst om dit værd
som den, der er banens repræsentant ”på sporet”.
Som person er du faglig dygtig, ansvarsbevidst og trives med at arbejde selvstændigt. Er du uddannet i flere
forskellige litra er det absolut ikke et minus.
For at bestride jobbet som lokomotivfører, skal du opfylde følgende krav, som er ufravigelige:
•
•
•
•
•
•

Have gyldigt lokomotivførerlicens
Kan opfylde helbredskravene på jernbaneområdet
Har fokus på og bidrage aktivt til en høj sikkerhedskultur
Har kørekort til personbil
Fortrolig med brug af EDB
Løbende bestå test i sikkerhed, kurser og efteruddannelse

Generelt lægger vi vægt på, at du som person er pålidelig, fleksibel, rolig og stabil af natur og kan holde
hovedet koldt i pressede situationer.
Vi gør opmærksom på, at vi i forbindelse med rekrutteringsprocessen indhenter straffeattest.
Vi tilbyder bl.a.
• Løn og pension efter gældende overenskomst med Dansk Jernbaneforbund
• Fast ansættelse i 37 timer pr. uge
• Sundhedsordning
• Gode og velordnede arbejdsforhold og en masse engagerede kolleger
Tjenestested Vemb eller Lemvig efter aftale.
Ansættelse hurtigst muligt.

Midtjyske Jernbaner - her skal det være sjovt at gå på arbejde
Midtjyske Jernbaner står for passagerdriften af strækningerne Holstebro – Skjern samt Vemb – Thyborøn,
og vi har egne infrastrukturafdelinger i Lemvig og Oksbøl.
Vi har en strategi om, at vi vil være Danmarks grønneste jernbane, og har i den forbindelse netop
annonceret udbud på Danmarks første batteritog. Så vil du være en aktiv del af den grønne omstilling, kan
du allerede hoppe på toget nu.

P.t. er vi ca. 50 medarbejdere, og vi lægger stor vægt på et godt arbejdsmiljø og høj trivsel. Vi har en flad
organisation, og der er ikke langt fra idé til handling. Der er højt til loftet, og du vil møde dygtige og
engagerede kolleger, som trives med frihed under ansvar.

Ansøgning
Send din ansøgning og CV vedlagt dine eksamenspapirer hurtigst muligt. Ansøgningen sendes til
administration@mjba.dk.
Har du spørgsmål om jobbet er du velkommen til at kontakte driftschef Jens Hansen på tlf. 21 16 01 96 eller
mail jh@mjba.dk
Vi indkalder løbende til samtaler.
Vi glæder os til at høre fra dig!

