Lokaltog A/S søger
to trafikdisponentaspiranter
Til vores driftscentraler søger vi, til opstart
1. maj 2017, to trafikdisponentaspiranter –
en til Hillerød og en til Maribo. Kan du arbejde
selvstændigt, og kan du bevare fokus, også
når det går lidt stærkt, så er du måske den, vi
søger.

Gribskov- og Hornbækbanen
Frederiksværkbanen
Lille Nord
Odsherredsbanen

Du vil indgå i et aktivt og uformelt miljø med
mulighed for at handle og kompetence til at
træffe beslutninger.

Nærum
banen

Tølløsebanen

Østbanen

Ansvar og arbejdsopgaver:
Arbejdet omfatter bl.a. regulering af togtrafikken på vores 9 togstrækninger fordelt på hele
Lollandsbanen
Sjælland og Lolland, daglig disponering af
ca. 200 lokomotivførere, kommunikation af
sikkerhedsinformation til medarbejdere samt
orientering og servicemeddelelser til kunder.
Du bliver en del af et team på i alt 14 kollegaer,
der arbejder med den nyeste teknologi til fjernstyring af tog.

Vi forventer, at du:
l

Har et godt helbred med normal farvesans, da ansættelse
forudsætter helbredsgodkendelse af Trafikstyrelsen

l

Har overblik, er fagligt sikker, handlekraftig og hurtig til at omstille dig

l

Besidder gode kommunikative færdigheder og har gennemslagskraft

l

Besidder logik og systematik i arbejdssituationen og forstår at
bevare koncentrationen, også i pressede situationer

l

Er indstillet på skiftende arbejdstider, da driftscentralen er døgnbetjent

l

Har et godt kendskab til den danske geografi.

Lokaltog tilbyder:
Stillingen er en fast fuldtidsstilling, hvor løn, pension og ansættelsesforhold er
omfattet af overenskomst mellem KL og HK Trafik og Jernbane. Desuden tilbyder vi
bl.a. firmabetalt arbejdsbeklædning, sundhedsforsikring og frugtordning.
Uddannelsen varer ca. 10 måneder. Under uddannelsesforløbet vil du komme rundt i
virksomhedens øvrige afdelinger.
Lokaltogs værdier er troværdighed, ansvarlighed, gensidig respekt, åbenhed og
nærhed. Stemmer disse værdier overens med dine, er jobbet måske noget for dig.

Sådan søger du:
Ønsker du yderligere oplysninger, er du velkommen til at henvende dig til trafikchef
Kurt Hansen på tlf. 4829 8735, driftsdisponent Orla Svensson tlf. 4829 8842 eller
trafikleder Tom Olsen tlf. 5159 6416
Ansøgningsfristen er den 20. februar 2017, og 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

