Lokaltog A/S søger leder
til togværkstedet i Holbæk
Til vores materielafdeling bestående af i alt
fem værksteder søger vi en værkstedsleder.
Værkstedet i Holbæk udfører planmæssige
eftersyn, reparationer og ændringer på
det rullende materiel, rengøring af tog og
vedligeholder egne værkstedsfaciliteter.
Værkstedslederen indgår i afdelingens
ledelsesteam bestående af værkstedslederne
og materielchefen.
Ansvar og arbejdsopgaver
Som værkstedsleder er du ansvarlig for
planlægning, udførelse, kvalitet og effektivitet
i eftersyn og reparationer af rullende materiel
og følgende dokumentation iht. Lokaltogs
sikkerhedsprocedurer. Du skal desuden sikre,
at værkstedet har et højt samarbejdsniveau
med Lokaltogs øvrige afdelinger.
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Du er ansvarlig for værkstedets budget, ligesom du er personaleansvarlig for to
værkstedsformænd, 12 værkstedsmedarbejdere og 5 rengøringsmedarbejdere.
Da rullende materiel er underlagt strenge krav til sikkerheden, fra Lokaltogs eget sikkerhedsledelsessystem og fra Trafikstyrelsen, er arbejde efter procedurer og skemaer
en respekteret og naturlig del af hverdagen.
Faglige kvalifikationer
Det forventes, at du har dokumenteret ledelseserfaring. Du skal have erfaring med
vedligeholdelsessystemer samt planlægning og styring af opgaver.
Erfaring fra jernbanebranchen samt en teknisk baggrund som f.eks. ingeniør eller
maskinmester foretrækkes , men er ikke et krav.
Du er fortrolig med at anvende teknisk dokumentation og har god erfaring med IT.
Forventninger til dig
• Du er udadvendt og forstår vigtigheden af humor
• Du kan arbejde selvstændigt og samtidig har du gode samarbejdsevner
• Du er ansvarlig, engageret og effektiv og du kan arbejde i et travlt miljø
• Du er fleksibel – både personligt og fagligt
• Du anerkender og respekterer regler og aftaler
• Du tør tage initiativ til at foreslå forbedringer
• Der er overensstemmelse mellem dine ord og din handling.
Lokaltog tilbyder
Et job med spændende udfordringer på såvel fagligt som personligt plan. Et aktivt og
uformelt arbejdsmiljø med kontakt til mange forskellige personalegrupper og med
kompetence til at træffe beslutninger.
Ansættelsesforhold
Du ansættes med reference til materielchefen. Løn og ansættelsesvilkår i henhold til
overenskomst med den forhandlingsberettigede organisation.
Ansøgning og informationer
Yderligere oplysninger kan fås hos materielchef Lars Birkkjær Kolding, tlf. 2169 5673.
Ansøgning mrk. ”Værkstedsleder Holbæk” sendes til personale@lokalbanen.dk
senest 10. marts 2017.

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

