Baneingeniører søges til
nyoprettede stillinger
Vil du vil du være en del af en innovativ jernbanevirksomhed med fokus på grøn omstilling?
Selv om vores historie går mere end 140 år tilbage, anses Midtjyske Jernbaner i dag for at være
en af de mest kreative og nytænkende virksomheder i branchen. Og vi kan blive endnu bedre!
Vil du hjælpe os?

2 Baneingeniører til Midtjyske Jernbaner

Er du uddannet ingeniør, har du erfaring med jernbaneinfrastruktur og kan du arbejde
projektorienteret? Og vil du være en del af en innovativ jernbanevirksomhed med
fokus på grøn omstilling? Så er du måske én af vores to nye baneingeniører som vi
søger til nyoprettede stillinger.
Da vi søger to nye kollegaer, hører vi gerne fra dig, der allerede har erfaring inden for
jernbaneinfrastruktur, og dig der er nyuddannet med relevant uddannelse inden for
området. Og du behøver ikke at bo i Lemvig, for at arbejde her. Stillingen kan
kombineres med en del hjemmearbejde, eller du kan møde ind på vores kontor i
Oksbøl. Dit nye kontor kan også blive i Aarhus, hvor vi påtænker at åbne et
satellitkontor, hvor du også kan få mulighed for at arbejde ud fra, sammen med andre
kollegaer fra Midtjyske Jernbaner.
Midtjyske Jernbaner har en ambition om at være Danmarks grønneste jernbane.
Blandt andet bliver vi den første jernbane i Danmark, der kommer til at køre med
batteritog.
Vi er ”fremme i bussen” – selv om vi kører tog. Staten har udvalgt Midtjyske
Jernbaner til at forestå indkøb og ”real-life test” af batteritog, som de første i
Danmark. Selv om vores historie går mere end 140 år tilbage, anses Midtjyske
Jernbaner i dag for at være en af de mest kreative og nytænkende virksomheder i
branchen.

Bliv en del af udviklingen hos Midtjyske Jernbaner
- og glæd dig til mange spændende opgaver
Du refererer til infrastrukturchefen og bliver en del af teamet, der skal udvikle og transformere den
kollektive trafik i retning af at blive Co2 neutral. Vi har mange spændende projekter i støbeskeen og du
kommer til at bidrage til dette med din høje faglige viden.
Blandt mange spændende projekter kommer du blandt andet til at arbejde med implementering af et
helt nyt teknisk delsystem, når vi skal etablere ladeinfrastruktur (kørestrømsanlæg) til at forsyne vores
kommende batteritog med strøm. Du får en intern nøglerolle, når projekteringen og gennemførelsen af
sporombygning af 6 km. spor skal gennemføres. Ligeledes vil du få du en meget synlig rolle bl.a. i
nedlæggelse og/eller sikring af usikrede overkørsler, i implementeringen af helt nye normer, i optimering
af vedligehold og renovering af perroner.

Primære opgaver:
o
o
o
o
o
o

Deltage i alle faser af fornyelse og vedligeholdelse af infrastruktur
Bindeled mellem Midtjyske Jernbaner og rådgivende konsulenter
Agere rådgiver og sparringspartner internt
Deltage i CSM-projekter og udarbejdelse af dokumentation hertil
As-build-dokumentation på projekter
Deltage i implementering af de nye tekniske sikkerhedsregler for Vestbanen, der er under godkendelse.

I de første måneder skal du prioritere at være en del til stede i Lemvig, så du kan lære Midtjyske Jernbaner og alle vores
processer at kende. Derefter er der mulighed for en del mere hjemmearbejde, eller at arbejde fra et satellitkontor,
hvorfor der ikke bopælspligt i Lemvig eller omegn i forbindelse med stillingen.

Den ideelle kandidat:
- er struktureret og kvalitetsbevidst med stor respekt for overholdelse af regler og procedurer!
Som person har du gode analytiske evner og arbejder målrettet og resultatorienteret. Du har fokus
på samarbejde og gode løsninger og følger opgaverne til dørs, får dem afsluttet og evalueret.

Dine faglige kvalifikationer:
o

Du er uddannet ingeniør, gerne fra DTU inden for jernbane, transport og logistik, bygge og
anlæg eller en lignende uddannelse.

o

Det er en fordel, hvis du evt. har fulgt studielinjen jernbaneteknologi eller har taget enkeltfag
inden for samme linje

o

Du har kendskab til jernbanesikkerhed og kvalitets-/sikkerhedsledelsessystemer

o

Du har kendskab til gældende lovgivning, regler og normer om jernbane og jernbanesikkerhed

o

Du har kendskab til CSM-processer

o

Du har en projektlederuddannelse, eller er villig til at tage uddannelsen

o

Du behersker dansk og engelsk i skrift og tale og har gode kommunikationsevner

o

Du har kørekort til personbil

Vi tilbyder:
En attraktiv 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 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…
Hos Midtjyske Jernbaner har vi en ambition om at være Danmarks grønneste
jernbane og har netop underskrevet købskontrakt på syv nye batteritog.
Staten har udvalgt Midtjyske Jernbaner til at forestå indkøb og ”real-life
test” af batteritog, som de første i Danmark.
Batteritogene, der skal køre på Midtjyske Jernbaners togstrækninger
Holstebro-Skjern og Vemb-Lemvig-Thyborøn, bliver de første af slagsen i
Danmark og skal erstatte vores nuværende dieseltogsæt fra ultimo 2024.
Hos Midtjyske Jernbaner forsøger vi altid at ”komme op i helikopteren” og
inviterer gerne andre virksomheder eller kollegaer fra branchen, kommuner,
region og staten med i vores projekter, da vi mener, at bredt samarbejde
skaber gode synergier og er til fælles bedste.
P.t. er vi ca. 60 medarbejdere, men vi har vokseværk, for der venter os
mange spændende projekter både på kort og længere sigt. Vi lægger stor
vægt på et godt arbejdsmiljø og høj trivsel med fokus på frihed under
ansvar. Vores flade organisation sikrer, at der ikke er langt fra idé til
handling.
Du kan læse mere om os på www.mjba.dk eller søge stillingen her:
Baneingeniører til Midtjyske Jernbaner
Interesseret i at høre mere om selve stillingen?
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.

