Bliv en del af Midtjyske Jernbaner – billetkontrollør søges
Kunne du tænke dig en spændende og varieret hverdag som billetkontrollør, er du måske den vi søger.
Som et led i den udvikling, som Midtjyske Jernbaner er inde i, har vi brug for endnu en dygtig kollega til at
udføre billetkontrol i vores tog – både på strækningen Holstebro-Skjern og på Lemvigbanens strækninger.
Om jobbet
Som vores nye billetkontrollør spiller du en afgørende rolle for vores kunders oplevelse af en god og tryg
rejse i vores tog. Det kræver en imødekommende personlighed, med en naturlig autoritet, og som er i
stand til at nedtrappe konflikter, fremfor at optrappe dem.
Da der køres tog på mange forskellige tidspunkter, vil din arbejdstid være skiftende og ligge såvel dag som
nat samt weekender og helligdage. Du vil sammen med din kollega selv få høj indflydelse på at
sammensætte vagterne, så I sikrer, at alle afgange bliver kontrolleret. Du vil således få en afvekslende og
selvstændig hverdag.
Om dig – krav og forventninger
Som person er du ansvarsbevidst, udstråler myndighed og besidder god situationsfornemmelse. Du skal
kunne håndtere mange forskellige situationer i toget, og du skal have et stort ønske om at hjælpe vores
passagerer i hverdagen. Den rette personlighed er vigtigere end erfaring, hvorfor det ikke er et krav, at du
er uddannet. Vi sikrer, at du bliver ”klædt på” og uddannet, så du kan håndterer jobbet, til alles tilfredshed.
Vi stiller følgende krav til dig:
• Kan forstå, tale og skrive dansk
• Minimum har 9. klasses afgangseksamen
 Har kørekort til personbil
 Fortrolig med brug af EDB
Generelt lægger vi vægt på, at du som person er pålidelig, fleksibel, rolig og stabil af natur og kan holde
hovedet koldt i pressede situationer.
Vi gør opmærksom på, at vi i forbindelse med rekrutteringsprocessen indhenter straffeattest.
Vi tilbyder bl.a.
• Løn og pensionsordning efter gældende overenskomst med Dansk Jernbaneforbund
• Fast ansættelse i 37 timer pr. uge
• Sundhedsordning
• Gode og velordnede arbejdsforhold og en masse engagerede kolleger
Dit tjenestested bliver Vemb, dog må Lemvig påregnes som mødested i perioder.
Ansættelse pr. 1. oktober eller 1. november 2020.

Midtjyske Jernbaner - her skal det være sjovt at gå på arbejde
Midtjyske Jernbaner står over for en rivende udvikling i den kommende tid. Vi skal udvide vores drift, med
en tredobling af produktionen. Derudover skal vi til at udskifte vores nuværende togmateriel til andet, som
vi på nuværende tidspunkt ikke ved, hvad bliver – men vi satser på at være de første til at køre med
batteritog i Danmark.
Vi er pt. 28 medarbejdere, men vi forventer at vi i løbet af 2020 bliver 45 medarbejdere. Vi lægger meget
vægt på, at der er et godt arbejdsmiljø og høj trivsel. Vi har en flad organisation, og der er ikke langt fra idé
til handling. Der er højt til loftet, og du vil møde dygtige og engagerede kolleger, som trives med frihed
under ansvar.

Ansøgning
Send din ansøgning og CV vedlagt dine eksamenspapirer hurtigst muligt og senest den 31. august 2020.
Ansøgningen sendes til administration@mjba.dk.
Der afholdes ansættelsessamtaler den 14. september 2020.
Vi glæder os til at høre fra dig!

