
 
 

 

Bliv en del af Midtjyske Jernbaner – togmekaniker søges  

Kunne du tænke dig en spændende og varieret hverdag, er du måske den vi søger til vores togværksted i 
Lemvig.  
 
Som togmekaniker bliver du en del af teamet der vedligeholder vores tog.    
   
Om jobbet 
Som vores nye togmekaniker spiller du en afgørende rolle ved at udføre systematisk vedligehold, 
reparationer og registreringer på vores materiel, så det altid er sikkerhedsmæssigt i orden og driftsklar. I 
forbindelse med jobbet skal der tages en uddannelse som køremand, så man kan flytte rundt på togene på 
værkstedet.    
  
Om dig – krav og forventninger  
Som person er du faglig dygtig og ansvarsbevidst. Du trives med at arbejde selvstændigt, men har samtidig 
fokus på at samarbejde med dine øvrige kolleger.   
  
For at bestride jobbet som togmekaniker/køremand, skal du opfylde følgende krav, som er ufravigelige: 

• Er fyldt 21 år 
• Er mellem 165 og 195 cm høj 
• Har et godt helbred, normal hørelse, normalt syn og farvesyn 
• Kan bestå en erhvervspsykologisk test 
• Kan opfylde helbredskravene på jernbaneområdet 
• Kan forstå, tale og skrive dansk 
• Minimum har 9. klasses afgangseksamen 

• Er uddannet mekaniker, skibsmontør, smed, elektromekaniker, elektriker eller har lignende erfaringer  

• Har kørekort minimum B   

• 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 tilbyder udfordrende arbejdsopgaver med mulighed for personlig og faglig udvikling, samt en 
afvekslende og selvstændig arbejdsdag.  Oplæring til togvedligehold sker som sidemandsoplæring, mens 
køremandsuddannelsen tages eksternt.   
 
Vi gør opmærksom på, at vi i forbindelse med rekrutteringsprocessen indhenter straffeattest og udfører 
erhvervspsykologiske test. Rekrutteringsprocessen har 2 samtalerunder. 
Personprofilanalyse og test sendes ud før 2. interview. 
 
Vi tilbyder bl.a. 
• Løn efter kvalifikationer og pensionsordning 
• Fast ansættelse i 37 timer pr. uge 
• Sundhedsordning 



 
 
• Gode og velordnede arbejdsforhold og en masse engagerede kolleger 
 
Dit tjenestested bliver værkstedet i Lemvig, hvor du bliver en del af værkstedets vagtordning.  
 
Ansættelse hurtigst muligt. 
 
Midtjyske Jernbaner - her skal det være sjovt at gå på arbejde 
Midtjyske Jernbaner skal til at udskifte vores nuværende togmateriel til Danmarks første batteritog. Vi har 
brug for en medarbejder, som er klar til at være med på det nye, men indtil da kan være med til at 
vedligeholde vores nuværende, ældre materiel.  
 
Vi lægger meget vægt på, at der er 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. Hvis du har spørgsmål til jobbet er du velkommen til at kontakte 
vedligeholdelseschef Søren Kallesø på tlf. 3025 7635.  
Vi indkalder løbende til samtaler.  
  
 
Vi glæder os til at høre fra dig!  
 
 
 
 

 


