Är du vår nästa
lokförarkollega?
Är du en självständig och trygg person, som
gillar utmaningar och vill ha variation i ditt
arbete? Vill du dessutom jobba i ett företag
där det är ”högt i tak”, korta beslutsvägar och
där man har stor frihet under eget ansvar?
Sök då tjänsten som lokförare hos oss på
Tågab.
Om tjänsten
Som lokförare har du ett stort säkerhetstänk, där du ansvarar för att framföra tågen på ett säkert och miljöriktigt sätt.
Samtidigt som du är en självständig person, är du också
en god lagspelare, då du kommer att samarbeta med olika
funktioner inom företaget. Arbetstiderna varierar under
dygnets alla timmar. Dock, mer frekvent mellan kl 05 och 22.
Helgarbete förekommer.
Kvalifikationer
• Du är ansvarstagande.
• Lokförarbevis och godkänd examen från lokförarutbildning. Vi är också intresserade av kontakt med dig som
utbildar dig till lokförare.
• Du uppfyller hälsokraven enligt Transportstyrelsens
föreskrifter (TSFS 2011:61).
• Du behärskar svenska språket i tal och skrift.
• Du har körkort (B).
• Du ser dig själv som en lugn och trygg person.

Du erbjuds
Lön och anställning enligt kollektivavtal.
Extra förmånlig friskvårdspeng: 4 500 kr/år.
Extra lång semester: 31 dagar/år.
Ansökan
Ansök senast 2022-11-30
Intervjuer sker löpande. Vi kontaktar kandidater även innan
ansökningstiden har gått ut.
Skicka ditt CV, tillsammans med en presentation av dig själv,
till personalchef: marita.hansen@tagakeriet.se
Information också på telefon 0730-48 88 06.
Välkommen med din ansökan!

Tågab (Tågåkeriet i Bergslagen AB) är ett regionalt järnvägsföretag med Värmland och
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