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 19 kommunerna som sträcker sig längs banan. Vårt dotterbolag Inlandståg erbjuder logistiklösningar för både gods- och persontrafik och vårt dotterbolag Destination Inlandsbanan bedriver försäljning och paketering av
personresor. Vi satsar på kvalitet och utveckling med visionen att vara en dragkraft som utvecklar inlandet.

Vill du arbeta som tågvärd/ombordansvarig i vinter?
Gillar du att leverera god service, arbeta ombord på våra tåg, lösa problem och jobba i ett företag som tycker att miljön är
viktig? Då ska du söka som tågvärd till Inlandståget söndagar för perioden 19 december 2019 till 19 april 2020!
Som tågvärd arbetar du ombord på våra tåg mellan Östersund och Röjan och du ser till att våra kunder känner sig sedda och väl omhändertagna under hela resan. I uppdraget ingår också viss städning av tågen.
Målet att ge våra kunder en riktigt bra resa ombord på våra tåg. En vanlig arbetsdag hjälper du våra kunder genom att vara tillgänglig
och ge information. Du kontrollerar kundernas biljetter och hjälper till med anslutningar samt viss fikahantering. Viss städning av tågen.
Du arbetar självständigt.
Att åka tåg är säkert och du har en del i den säkerheten genom att ha god kontroll på dörrar i samband med att kunderna kliver av och
på. Att hjälpa till så att tåget går i tid är en självklarhet för dig. Du behöver klara våra krav för säkerhetstjänst.
Din profil
Vi ser att du som söker har gymnasieutbildning eller motsvarande. Har du tidigare erfarenheter av kundservice eller försäljning är det
meriterande. Som person är du socialt lyhörd, tycker det är viktigt med service och säkerhet samt är lösningsorienterad. Du har förmågan att fatta egna beslut på ett tryggt och självständigt sätt. Arbetstempot är tidvis högt och det ställer krav på din stresstålighet. Vi ser
även att du är kommunikativ och uttrycker dig obehindrat på svenska och engelska.
Särskilda krav
Som sökande måste du vara minst 20 år. Inlandståg tillämpar också, i enlighet med transportstyrelsens riktlinjer, slumpmässiga
alkohol- och drogtester.
Övrig information
•
Deltid 15-20 procent, allmän visstidsanställning under ca 4 månader
•
Antal platser 2
•
Lön enligt gällande kollektivavtal
Din ansökan
Låter det här intressant? I din ansökan ber vi dig inkludera CV och personligt brev. Märk din ansökan tågvärd söndagar.
Intervjuer planeras till den 30 oktober 2019.
Ansökan skickar du via mejl till: rekrytering@inlandstag.se
Har du frågor om tjänsten?
Ring eller skicka e-post till Ulf Jaarnek, Planerare Inlandståg AB
Telefonnummer: 070-670 21 17
Mailadress: ulf.jaarnek@inlandstag.se
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