Baneingeniør søges til en nyoprettet stilling hos Midtjyske Jernbaner.
- Er du klar til at ankomme til udfordringernes holdeplads så læs videre
Midtjyske Jernbaner er en virksomhed i rivende udvikling og vækst, hvorfor vi nu søger en dygtig
baneingeniør. Vi forventer bl.a. at blive den første jernbanevirksomhed i Danmark, der skal køre
batteritog, og i løbet af en kort årrække ser vi ind i en sporombygning, på en del af vores
banestrækning. Arbejdet – og din viden hertil – vil derfor spænde vidt, da du både skal agere som
projektleder ved etablering af ny infrastruktur samt være med til at planlægge og udføre den mest
hensigtsmæssige vedligehold for den eksisterende infrastruktur, herunder også nedlæggelse af og
evt. sikring af overkørsler. Med reference til den tekniske chef vil du indgå i en varieret og alsidig
hverdag, hvor du får et tæt samarbejde med dine 4 kollegaer i afdelingen.
Om dig
Du kommer med en relevant videregående uddannelse som ingeniør, maskinmester eller lignende.
Erfaring med jernbaneinfrastruktur og ikke mindst regler og normer er et krav. Det er en fordel,
hvis du har erfaring med projektering og udførelse af sportekniske løsninger og tekniske
beregninger. Du kan arbejde selvstændigt med entreprenører, rådgivere og myndigheder. Du
byder ind med høj faglighed, bred viden om normer og regler, og sikrer at den præcise og
nødvendige dokumentation altid er tilgængelig.
Du er engageret, struktureret og kan bevare overblikket i pressede situationer. Du tager ansvar og
arbejder målrettet. Du er udadvendt, har god energi og glemmer ikke de gode samarbejdsevner
selv om det går stærkt.
Du udfordrer gerne vores arbejdsgange og vaner med idéer og erfaringer, du har med dig i
rygsækken. Sidst men ikke mindst forstår du – og evner – vigtigheden af at kommunikere klart og
tydeligt både mundligt og skriftligt på såvel dansk som engelsk (om end koncernsproget er jysk).

Vi tilbyder
Da det er en nyoprettet stilling, vil du også have mulighed for at få indflydelse på
arbejdsopgaverne. Men du får helt sikkert en fuldtidsstilling med et stort ansvar, spændende
udfordringer og en bred kontaktflade. Du bliver en del af en flad organisation hvor gensidig
hjælpsomhed får hverdagen til at glide. Du får en varieret hverdag, med mange forskellige opgaver
og rig mulighed for personlig og faglig udvikling i jobbet. Du får en nøgleposition og ansvaret for
vigtige opgaver, som har høj prioritet og ledelsens bevågenhed. Du får også Danmarks bedste
kollegaer, som glæder sig til at byde dig velkommen.
Gode lønvilkår, som forhandles efter kvalifikationer. Der er mulighed for at aftale fleksible
arbejdstider.

Din nye arbejdsplads
Midtjyske Jernbaner består i dag af den tidligere privatbane, Lemvigbanen, også kendt som VLTJ.
Midtjyske Jernbaner ejes af Midttrafik, Lemvig Kommune, Holstebro Kommune samt en del små
private aktionærer. Midttrafik har aktiemajoriteten i selskabet. Vores ejerkreds betyder samtidig,
at vi er en politisk styret organisation, hvilket kan været både udfordrende og spændende.
Vi har et topmotiveret personale på 28, men i løbet af året bliver vi 45, da vi overtager driften på
strækningen Holstebro – Skjern til december.
Vi har alle det fælles mål, at vi til enhver tid løser passagerens behov, og sikrer at den daglige drift
køres så sikkert og præcist som muligt, og at vores kunder oplever en god service og en tryg rejse.

Vil du med på toget?
Så send din ansøgning og CV på mail til administration@mjba.dk med emnet ”baneingeniør”.
Vi holder løbende samtaler, så send ansøgning og CV hurtigst muligt.
Vi er partnere i ”Job i Vest”, så vi kan være behjælpelig med at undersøge mulighed for
ægtefællejob.
Ansættelsesstart er hurtigst muligt, men vi venter på den rette kandidat. Har du brug for at høre
mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte teknisk chef Bjarne Christensen +45 23 44 08
33 eller direktør Martha Vrist på 21 67 55 08 for yderligere oplysninger.

