
Inlandståg söker lokförare
Vi behöver nu ett antal lokförare. Hos oss får du uppleva varierade körningar då vår verksamhet innefattar både gods- och persontrafik. 

Som en del av koncernen Inlandsbanan ser trafiken för oss på Inlandståg olika ut beroende på säsong. Under sommaren innebär jobbet 
bland annat att köra turisttrafiken mellan Mora och Gällivare medan vi under vintertid kör persontrafik dagligen mellan Östersund och 
Mora. Utöver denna persontrafik har vi under hela året godskörningar åt flertalet samarbetspartners.

Som person sätter du säkerheten främst och har en välutvecklad förmåga att arbeta självständigt. Du är serviceinriktad och har stor 
förmåga att ta egna initiativ för att lösa problem som kan uppstå. Då arbetet många gånger kan vara fysiskt krävande är det viktigt med 
en god hälsa.

Vi söker dig som har:

• Lokförarbevis
• Körkort B
• Högt säkerhetstänk
• Flexibel och noggrann
• Dieselkompentens

Utöver dessa kvalifikationer ser vi att du som person är stresstålig och uthållig eftersom många situationer som kan uppstå längs 
banan kräver detta. Vi ser också att du är positiv och samarbetsvillig samt att du har lätt att anpassa dig till nya arbetsrutiner och 
arbetssituationer beroende på vad som händer. Meriterande är även licens för att köra i Norge. Typutbildning på de fordon som vi kör 
och linjekännedom får du hos oss om det behövs. Placeringsort enligt överenskommelse. Resor ingår i tjänsten. 

Våra förmåner

Vi kan erbjuda dig en rad förmåner som till exempel friskvårdsbidrag, friskvårdstimme, sjukvårdsförsäkring och kaffe/te/frukt. Vi 
tillhandahåller även läsplatta och smartphone.
 

Inlandsbanan är en koncern med två dotterbolag som alla har sitt säte i Östersund. Vi förvaltar järnvägen mellan 
Mora och Gällivare och ägs av de 15 kommunerna som sträcker sig längs banan. Vårt dotterbolag Inlandståg erbjuder 
logistiklösningar för både gods- och persontrafik och vårt dotterbolag Destination Inlandsbanan säljer paketresor, 
Inlandsbanekort och resor på Inlandsbanan. Vi satsar på kvalitet och utveckling och vår vision är att vara en dragkraft 
som utvecklar inlandet. 

Sista ansökningsdag

2017-04-16 intervjuer sker löpande

Har du frågor om tjänsten kontakta 

gärna: 

Ulf  Jarneek, Produktionsplanerare 
Inlandståg, 063-19 31 81 

Omfattning

Tillsvidareanställning med tillträde 
enligt överenskommelse

Lön

Enligt gällande kollektivavtal

Välkommen med din ansökan märkt

 ”Ansökan lokförare” till 
roger.sundin@inlandstaget.se 

Storsjöstråket 19, Box 561, 831 27 Östersund | 063 - 19 31 00  
info@inlandstaget.se | www.inlandstag.se


