Lokaltog A/S søger banebetjent
til infrastrukturafdelingen i Kagerup
Til vores afdeling for infrastruktur i Kagerup søger
vi en erfaren medarbejder til at vedligeholde og
servicere Lokaltogs infrastruktur.
Er du i god fysisk form, trives du med udendørs
arbejde og har du hænderne skruet rigtigt på, kan
denne stilling være dit næste job.
Som banebetjent får du et alsidigt job med en stor
grad af selvstændighed. Opgaverne er mange og
forskellige, ligesom de foregår på mange forskellige
tidspunkter af døgnet. Derfor er det vigtigt, at du trives
med nat- og weekendarbejde. I vinterhalvåret vil du
desuden indgå i virksomhedens vinterberedskab.

Gribskov- og Hornbækbanen
Frederiksværkbanen
Lille Nord
Odsherredsbanen

Nærum
banen

Tølløsebanen

Østbanen

Lollandsbanen

Ansvarsområder og arbejdsopgaver
Dine arbejdsopgaver vil bl.a. være eftersyn,
reparationer og vedligeholdelse af spor, perroner,
bygninger og grønne områder.
Har du erfaring med flere af ovenstående opgaver og ansvarsområder, kan det være
dig, vi er på udkig efter. Derudover forventer vi, at du er fleksibel med hensyn til
arbejdsopgaver og kan træde til, hvor der er behov for det, så vi sammen kan løfte
opgaverne i infrastrukturafdelingen.
Forventninger til dig
Som person forventer vi, at du arbejder systematisk og struktureret med opgaverne
og holder et skarpt fokus på kvalitet. Du er fleksibel og omgængelig og kan yde gode
præstationer under til tider vanskelige forhold.
Vi forventer desuden, at du er en stærk holdspiller, da opgaveløsningen ofte foregår
meget selvstændigt i mindre grupper ude i terrænet. Dit helbred er godt med normal
hørelse, syn og farvesans, idet ansættelse forudsætter en helbredsgodkendelse hos
Trafikstyrelsen.
Derudover har du gyldigt kørekort til min. kategori B.
Har du en håndværksmæssig baggrund, vil det være en fordel, men det er ikke noget
krav.
Lokaltog tilbyder
Stillingen er en fast fuldtidsstilling, hvor vi aflønner efter overenskomst mellem KL
og Dansk Jernbaneforbund. Vi tilbyder bl.a. pensionsordning, sundhedsforsikring og
frugtordning.
Lokaltogs værdier er troværdighed, ansvarlighed, gensidig respekt, åbenhed og
nærhed. Stemmer disse værdier overens med dine, er jobbet måske noget for dig.
Arbejdspladsen ligger placeret i Kagerup, men du vil udføre opgaver på flere forskellige
af Lokaltogs strækninger og lokaliteter.
Sådan søger du
Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte produktionsleder Henrik Fasmer på tlf. 4829 8775. Ansøgningsfristen er den 20. februar. Da stillingen er til
besættelse snarest, hører vi gerne fra dig hurtigst muligt.
Du søger stillingen ved at sende din ansøgning og CV via mail til:
personale@lokalbanen.dk

Det er Lokaltogs fornemste opgave at levere effektiv og pålidelig transport, som hænger sammen
med øvrige kollektive transportmuligheder. Vi befordrer årligt over 10 mio. kunder og forvalter 340
km jernbaneinfrastruktur fordelt på 9 jernbanestrækninger i Østdanmark. Til at løse denne opgave
er vi 450 dedikerede medarbejdere. Vores daglige arbejde er baseret på værdierne samarbejde, nærhed, troværdighed, ansvarlighed og gensidig respekt. Yderligere oplysninger på www.lokaltog.dk

