
 
 

 

Bliv en del af Midtjyske Jernbaner – lokomotivførerelever søges  

Kunne du tænke dig at blive en del af en spændende organisation, som er i rivende udvikling og kunne du 
tænke dig at blive en af de vigtigste personer i en jernbaneorganisation?   
 
Vi søger medarbejdere til uddannelse som lokomotivfører.  
  
 
Om uddannelsen og jobbet  
 
Uddannelsen varer ca. 10½ måneder, med skiftevise perioder med teori og praktik.  
Den teoretiske uddannelse foregår på EUC Syd i Tønder. Praktikken med togkørsel foregår primært på vores 
egne strækninger mellem Holstebro og Skjern og mellem Vemb og Thyborøn. 
Dele af praktikken vil også foregå hos andre selskaber i andre dele af landet.  
 
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”.  
Du trives med at arbejde selvstændigt, og med at arbejde på skiftende tider, fordelt over alle årets dage.  
 
 
Om dig – krav og forventninger  
 
For at kunne komme i betragtning til ansættelse som lokomotivførerelev, skal du have en faglig uddannelse 
indenfor Metal eller El-området, alternativt have en HTX-eksamen, samt kunne opfylde helbredskravene på 
jernbaneområdet. Desuden skal du være fyldt 21 år.  
 
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 overenskomst med Dansk Jernbaneforbund  
• Fast ansættelse i 37 timer pr. uge 
• Sundhedsordning 
• Gode og velordnede arbejdsforhold og en masse engagerede kolleger 
 
Ansættelse pr. 1. februar 2022.  
 
 
Midtjyske Jernbaner - her skal det være sjovt at gå på arbejde 
 
Vi lægger meget vægt på at have et godt arbejdsmiljø og en høj trivsel.  
Vi har en flad organisation, og der er ikke langt fra idé til handling. Til gengæld er der højt til loftet, og du vil 
møde dygtige og engagerede kolleger, som trives med frihed under ansvar. 



 
 
 
Derudover skal vores nuværende togmateriel i løbet af få år udskiftes til Danmarks første batteritog, så har 
du lyst til at være med til at styrke den grønne omstilling i Danmark, så send os en ansøgning.  
 
  
Ansøgning   
 
Send din ansøgning og CV vedlagt dine uddannelsesbeviser hurtigst muligt til administration@mjba.dk. 
  
Ansættelsessamtaler afholdes løbende – og hvis de gerne vil høre mere om jobbet og uddannelsen, så kan 
driftschef Jens Hansen kontaktes på jh@mjba.dk eller telefon 21160196.   
 
Vi glæder os til at høre fra dig!  
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